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الثالث الباب





أباظة1 باشا سليامن

ش��اءَ َم��ن ال��ورى ه��ذا ِم��ن ف��ْل��يَ��ْرِث ِرث��اءَ ي��ق��وَل أَن ب��ع��ّدَك ظ��نَّ َم��ن
وال��ع��ل��ي��اءَ ب��ان��ي��ِه، ف��ي وال��م��ج��َد َربِّ��ه��ا ف��ي ف��اج��ٌع ال��َم��ك��ارَم َف��ج��ع
��اءَ ال��وضَّ ن��ج��َم��ه��ا ال��ف��ض��ائ��ل وإل��ى ك��ن��َزه��ا ال��م��روءَة إل��ى ال��ن��ع��اُة ون��َع��ى
األَب��ن��اءَ وارح��ِم ب��آل��ك، وارُف��ْق ال��نَّ��وى ذا ف��ي اتَّ��ِئ��ْد م��ح��م��ٍد، أَأَب��ا
1 س��م��اءَ وك��ن��َت ب��ه��ا ال��ن��ج��وَم ك��ان��وا ال��ت��ي (ب��ط��ه��راءَ) ِع��زَُّه��م واس��ت��ب��ق
2 وَس��ن��اءَ َس��نً��ى م��ن��ازلُ��ه��ا ُم��ِل��ئ��ْت وط��ال��م��ا ال��خ��ط��وِب، ل��ي��ُل ب��ه��ا أَدج��ى
3 ورج��اءَ ل��ل��ن��دى ب��س��اًط��ا ك��ان��ت م��ح��لَّ��ًة اس��ت��ق��لَّ س��ل��ي��م��ان وإِذا
4 دواءَ ل��ل��ُع��ف��اٍة ط��بِّ��ك ب��ع��ِد م��ن ت��رى ه��ل ح��ول��ك األع��واد م��ن ف��ان��ظ��ر
5 ال��َح��ْدب��اءَ اآلل��ة رك��ب��َت ��ا ل��مَّ ال��ورى ف��ي ف��ض��ٍل ك��لِّ ج��ن��ازُة س��ارت
6 ال��ف��ق��راءَ ِب��َص��ْرِف��ه ال��زم��اُن ورم��ى م��رٍَّة َل أَوَّ األي��ت��اُم وت��ي��تَّ��َم
رج��اءَ ف��ي��ك ال��ك��لُّ ض��اع وال��ي��وَم راج��يً��ا تُ��ض��يِّ��ع ال َع��ِه��دتُ��َك ول��ق��د
وف��اءَ اس��ت��ط��ع��َت ل��و ال��غ��داة ف��ق��ف يَ��ِف��ي وَم��ْن يَ��َودُّ َم��ْن أَن��ك وع��ل��ْم��ُت
ج��زاءَ ب��ال��رث��اء َس��ْع��ِي��َي ف��ج��ع��ل��ُت ف��ان��يً��ا م��ري��ًض��ا ل��ي س��ع��يَ��َك وذك��رُت
7 ِب��ن��اءَ ب��ال��ج��م��ي��ل ل��ِذْك��ِرَك ف��ارف��ع ب��ع��َده ب��ال��ج��م��ائ��ل يُ��ذَْك��ر وال��م��رءُ

وقد الشهرية، األباظية األرسة كبري حياته يف وكان الكبار، مرص رساة أحد أباظة: باشا سليمان 1
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أَس��اءَ ي��ق��اُل: أَو أَح��س��َن، ف��ي��ق��اُل: َم��رًة تُ��ذَْك��ر س��وف ب��أَن��ك واع��ل��ْم
َع��َزاءَ ِل��ْل��َولِ��يِّ وك��ون��وا ك��ي��داً، ِب��ع��ده ِم��ن ل��ل��ِع��َدى ك��ون��وا أَبَ��ِن��ي��ه،
األْرزاءَ يُ��داف��ع ك��ان أي��اَم ثَ��ب��ات��ه م��ث��َل ِل��ل��خ��ْط��ب وت��ج��لَّ��ُدوا
أَح��ي��اءَ أَع��زًَّة ال��ت��راِب ف��وَق وك��ن��ت��ُم ال��وزي��ُر م��ات م��ا وال��ل��ه

هوامش

بمرص. الرشقية إقليم أعمال من وهي الفقيد، بلد عىل علم طهراء: (1)
الضوء، :— بالقرص — والسنى أظلم، بمعنى كالهما وأدجى: الليل تدجى (2)

الرفعة. — باملد — والسناء
بيت، مائة عن تقل وال القوم، بها ينزل التي الناحية هي األصل يف املحلة (3)
وبالعمل بزعامتها املنفرد عميدها كان أنه أي محلة» «استقلَّ بقوله: هنا واملراد

لرفعتها.
رجل كان امليت. أو للحي الرسير وعىل املنرب، عىل يطلق عود، جمع األعواد: (4)
العظماء والشعراء رسير، يف دائًما يحمل كان ألنه األعواد»؛ «ذا ب يلقَّ العرب من
للميت. وتكريًما للموت تعظيًما النعش؛ يستعملون وقلَّما للموتى، األعواد يستعملون
وهو عاٍف، جمع والعفاة: إلخ. األعواد.. عىل حملوا َمْن أرأيت الريض: الرشيف قال

رزق. أو فضل طالب كل
هي وبالفتح امليت، هي بالكرس: وقيل: وفتحها، الجيم بكرس الجنازة (5)
إطالقها هو عرصنا مألوف مع يتناسب تعريف وأرجح بالعكس، وقيل النعش،
وشكله النعش، عن كناية الحدباء: واآللة له، واملشيعني امليت رسير عىل بالكرس

معروف. هو كما أحدب
وحدثاته. نوائبه الزمان: رصف (6)

أو الجميلة، بصنيعته يذكر املرء أن واملقصود جميلة، جمع جمائل: (7)
صنعة وهذه أقول: واستعملها. الصفة جمع ثم املوصوف، فحذف الجميلة، بمأثرته

البيت. يف والجميل الجمائل بذكر الكالم يف الفني التجميل بها قصد
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فهمي1 باشا مصطفى

األَن��ب��اءِ ج��الئ��ِل أَواُن ه��ذا ال��ُوزراءِ أَب��ا ال��ن��اع��ي أي��ه��ا ي��ا
1 األَرج��اءِ ف��ي ال��بَ��ْرِق ج��ن��اَح وارك��ْب وم��غ��اربً��ا م��ش��ارًق��ا ال��ب��ري��َد ُح��ثَّ
ودم��اءِ م��دام��ٍع ي��وُم ف��ال��ي��وُم َدًم��ا أو دم��ًع��ا ال��ن��اَس ه��ذا واس��ت��ب��ِك
ال��ُك��بَ��راءِ بَ��ِق��يَّ��ِة وغ��ي��َر ولَّ��ْت، ذخ��ي��رٍة غ��ي��َر ل��ألح��ي��اءِ تَ��نْ��ع ل��م
األَرزاءِ م��َن ب��ه��ا أََل��ّم ف��ي��م��ا زي��ادٌة ال��وزي��ر ف��ي ال��ب��ريَّ��ِة ُرْزءُ
األش��ي��اءِ وك��رائ��م ب��رج��ال��ه��ا دول��ٌة ال��م��ش��يَّ��ع أَث��ِر ع��ل��ى ذه��بَ��ْت
2 ال��ن��دم��اءِ ُص��ب��اب��ُة وت��ل��ك ذه��ب��وا، آث��اره ف��ي (إِس��م��اع��ي��َل) نَ��دم��اُن
واألُم��راءِ األَم��الك ن��ع��م��ة ف��ي وت��رع��رع��وا ال��ُع��ال، راِح ع��ل��ى ُولِ��دوا
ال��رؤس��اءِ ش��م��ائ��ُل إِل��ي��ه إال ت��ن��ت��ه��ي ال ب��ُم��َه��ذٍَّب ال��رَّدى أَْوَدى
3 وُرواءِ ج��الل��ٍة غ��ي��َر ��يْ��ب ال��شَّ ف��ي يَ��زْد ل��م أَبْ��َل��َج ، أَغ��رَّ األدي��ِم، ص��اف��ي
ال��خ��ي��الءِ ف��ي ل��ي��س ُح��س��ٌن ال��ع��ّز ف��ي ع��زًَّة إِال ال��ُخ��ي��الءِ ُم��ت��ج��نِّ��َب
4 األَه��واءِ ط��اه��ِر ال��خ��الئ��ِق نَ��ِزِه وال��ُخ��ط��ا وال��َم��الَح��ِظ ال��س��رائ��ِر َع��فِّ
ال��س��ف��ه��اءِ م��ش��اغ��ُل ال��ك��راَم إن األذى ع��ل��ى ال��ك��راِم َص��بْ��َر ٍع ُم��ت��درِّ

الزعيمة والد فهو الوزراء؛ بأبي كنَّاه حني الشعراء ألمري موفًقا إلهاًما كان فهمي: باشا مصطفى 1

عهد يف ووزيًرا إسماعيل، للخديو ياوًرا وكان زغلول، سعد الخالد الزعيم زوجة زغلول صفية
تويف وقد الحرب، قبيل ملرضه إال يرتكها ولم للرئاسة عاد ثم استقال، ثم للوزراء، فرئيًسا توفيق،

١٩١٤م. سنة أول
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اآلراءِ ف��ي ل��ل��ت��اري��خ وال��ح��ك��ُم وَص��ِن��ي��َع��ه رأْيَ��ُه ع��ل��ي��ه ن��ق��م��وا
5 ِم��راءِ ك��لِّ ف��وَق ال��ع��ق��ي��دِة م��ث��ُل س��ري��رًة ف��ي��ه أَْخ��َل��ْص��َت إَِن وال��رأُي
ال��نُّ��ظ��راءِ م��واق��َف ال��زم��اُن ك��ش��َف ت��ع��اق��ب��وا األُم��ور ع��ل��ى ال��رج��اُل وإذا
ال��م��اءِ ُزالِل م��ن ل��ق��ب��ِرَك أَنْ��َدى ت��ح��ي��ًة ال��ك��ري��ُم، ال��ش��ي��ُخ أَيُّ��ه��ا ي��ا
بَ��ق��اءِ؟ ق��ل��ي��َل إِال ي��ك��ن ل��م أَْم س��الم��ٍة ط��وَل أَك��ان ال��م��ص��ي��ُر، ه��ذا
ِع��ش��اءِ؟6 َم��رَّ ال��س��ب��ع��وَن ب��ك م��رَّْت م��ا ب��ع��د ب��ال��ل��ي��ال��ي ان��ِت��ف��اُع��ك م��اذا
ال��داءِ؟ ع��ادي وع��اَث ال��س��ن��ي��ن، ع��ادي ص��ْف��وه��ا ف��ي م��ش��ى وق��د ب��ال��ح��ي��اِة، أو
َدواءِ ب��غ��ي��ر ي��غ��يِّ��بَ��ه ح��ت��ى ف��داؤه ال��ش��ب��اُب يُ��ط��بِّ��بْ��ه ل��م َم��ْن
7 وح��ي��اءِ وت��ك��رٍُّم، ��ٍة، ِع��فَّ م��ن ذخ��ائ��ٌر ال��ت��راِب ف��ي وج��ِه��ك ق��س��م��اُت
8 ِم��ع��ط��اءِ َم��س��م��ٍح م��ح��اس��َن وط��وى م��اج��ٍد ُم��َح��يَّ��ا ع��ل��ى أَغ��اَر ول��ك��م
ب��األَع��ب��اءِ ون��ه��ض��َت ذلَّ��ْل��تَ��ه، ق��ام��ه َم��ْن ع��ل��ى ص��ع��ٍب َم��وق��ٍف ك��م
9 وإب��اءِ وَح��ِم��يَّ��ٍة نَ��ْخ��وٍة م��ن زاده ذل��ك ي��وَم ال��غ��ض��ن��ف��ِر ِك��بْ��ُر
واألح��ي��اءِ ل��ألم��واِت ويُ��س��ئ َربَّ��ه يَ��ْك��ِذْب ال��ت��اري��َخ يَ��ك��ذِب َم��ْن
10 ال��نَّ��ج��الءِ ال��ط��ع��ن��ِة ب��ه��ذي أَْوَدْت ب��ُج��رِح��ه��ا أَْم��ِس تُ��وِد ل��م ل��و ال��س��ل��م
11 ال��خ��ن��س��اءِ ب��َم��ْدَم��ع ع��ل��ي��ك ل��بَ��َك��ْت س��اع��ًة ب��ع��دَك ال��ع��ي��ِش ف��ي ��َرْت أُخِّ ل��و
ول��واءِ؟ ك��ت��ي��ب��ٍة غ��ب��اَر إالَّ ت��رى ه��ل وان��ظ��ر، ع��ن��ك، غ��ب��اَرَك ان��ف��ض
َح��وَّاءِ ب��ن��ي م��ن ال��ف��وارس ب��ع��َد َم��أْت��ًم��ا أَص��ب��ح األَرض: وج��ِه وي��َح ي��ا
وث��َراءِ َص��ول��ٍة م��ن ُم��ْل��ِك��ه ف��ي زائ��ٍد أَو َح��ْوض��ه، ع��ن ذائ��ٍد ِم��ن
12 ِم��ي��ف��اءِ ِل��ع��ه��وِده ح��اف��ٍظ أو دونَ��ه يُ��ن��اض��ُل ج��اًرا م��ان��ٍع أَو
13 ال��ع��ذراءِ ِح��م��ى وال ال��م��س��ي��ِح َح��َرَم تَ��َه��ْب ل��م ه��وٍل، ب��ذاِت ي��ت��ق��اذف��ون
ال��ع��ل��م��اءِ ع��ل��ى ع��واق��ب��ه��ا إِث��ٌم أن��ه��ا إال ال��ِع��ْل��ِم، ُم��ح��َدث��اِت م��ن
14 وال��يُ��تَ��م��اءِ ال��ثُّ��ْك��َل وال��ح��ام��الِت ُم��ه��دًَّم��ا ال��ش��ي��وخ ُرك��ِن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
س��م��اءِ ك��لِّ ت��ح��َت وُه��ْل��ٌك ل��ه��ُم، َم��ْص��َرٌع أَرٍض ب��ك��لِّ ال��ش��ب��اِب وع��ل��ى
15 س��خ��اءِ وَم��ْح��ُض ب��ه��م ي��ل��ي��ق ك��رٌم أَرواِح��ه��م م��ن األَوط��ان إل��ى خ��رج��وا
16 ال��َه��يْ��ج��اءِ ِس��وى ِع��ْرًس��ا ي��تَّ��ِخ��ذ ل��م ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ب��ال��م��ِن��يَّ��ِة ب��اٍن ك��لِّ م��ن
األَع��داءِ وِب��غ��ض��َة ال��دِّي��ار ُح��بَّ ِوْج��داِن��ه ف��ي َس��ك��بْ��ن ال��ُم��رِض��ع��اُت
ال��ع��ْل��ي��اءِ ُم��ه��ورُة ال��دم��اءَ أن ِف��ط��اِم��ه ي��وَم أُذُن��ي��ِه ف��ي وَق��رْرَن
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ال��ُك��َرم��اءِ أَص��ه��اِرك ف��ي وُرِزْق��ت ك��راِئ��ًم��ا ُرِزْق��تَ��ُه��نَّ ال��ب��ن��اِت، أَأَبَ��ا
ال��ع��ظ��م��اءِ ُس��الل��ُة ن��ع��َم ال��ذِّْك��ُر ب��ح��س��رٍة ال��ذك��وِر ع��ل��ى ت��ذَه��ب��ّن ال
17 وُغ��ث��اءِ ط��ال��ٍح م��ن خ��لَّ��ف��وا م��ا م��ج��َده��م يَ��ثْ��ِل��ُم ال��م��ج��ِد بُ��ن��اَة وأَرى
وَوف��اءِ ص��ادٍق ح��بٍّ وك��ن��وُز َرح��م��ٍة م��ن ذخ��ائ��ٌر ال��ب��ن��اِت إن
وِب��الءِ ٍة ل��ش��دَّ وال��ص��اب��راُت َك��بْ��َرٍة أَو ِل��ع��لَّ��ٍة وال��س��اه��راُت
ال��ن��ائ��ي18 ال��َع��َراءِ ف��ي وال��زاِئ��راتُ��َك ال��ب��ك��ا ي��ن��ق��ط��ُع ح��ي��َن وال��ب��اك��ي��اتُ��َك
واآلالءِ ال��ُح��رم��اِت ب��َس��واِل��ِف ثً��ا ت��ح��دُّ َح��ِي��ي��َن م��ا وال��ذاِك��راتُ��َك
ِرث��ائ��ي ف��ي��ك ج��اَم��َل��ُه��نَّ وال��ي��وَم ع��ق��ائ��ٌل ف��ي��َك ع��زَّاه��ّن ب��األم��س
ب��ج��زاءِ َص��ن��ي��ع��ٍة ك��لُّ ، وال��ِب��رِّ م��ع��روِف��ه��ا ِس��وى ال��دن��ي��ا م��ا وأب��ي��َك
«ال��زه��راءِ»؟19 ع��ل��ى ج��رى ق��ب��ل��ه��ّن ِم��ن ال��ذي ع��ل��ي��ه��ّن ي��ج��ري أَن أَج��ِزْع��َن
َع��زاءِ بَ��ع��َض ال��دم��ِع ع��ن��َد وط��ل��ب��ن األس��ى م��ع ذَْه��ب��َن إذا ل��ه��ن ع��ذًرا
��اءِ ال��ص��مِّ ك��ال��ص��خ��رٍة أٍَب م��ن ك��م وال��ًدا ��ى يُ��س��مَّ وَل��ٍد ِذي ك��لُّ م��ا
ِن��س��اءِ؟ ق��ل��وب س��وى أَق��ل��وبُ��ه��ن وح��ل��ِم��ه��م ال��رج��ال ع��ق��ل ف��ي َه��بْ��ُه��ّن

هوامش

الخيل وأعراف أذناب يقطعون كانوا القطع، معناها فارسية، كلمة الربيد: (1)
اصطناع وأول الطريق، يف أحد يعوقها ال حتى لها عالمة رسائلهم؛ لنقل املستعملة
ذلك يف املستعملة الخيل ون يُسمُّ وكانوا معاوية، زمن يف كان الطريقة لهذه العرب
معروف، هو كما وغريها البوستة رسائل عىل الربيد كلمة نطلق ونحن الربيد، خيل
النعي بإذاعة للناعي األمر هو الربق»: جناح «واركب الربيد» «حث بقوله: واملقصود
قيمة من للنعي ما إظهار هو ذلك من والغرض اإلذاعة، وسائل بأرسع الدنيا يف

شأن. وعلو وخطر
أو الكيس، الظريف وهو نديم، جمع :— األوىل النون بفتح — الندمان (2)

إسماعيل. الخديو سمو هو وإسماعيل: الرشاب. عىل امُلَجاِلس
والعظمة. السيادة مظهر هو املرء: يف الرواء (3)

عفيف إنه يقول: اللحاظ. عليه تقع ملا مكان اسم ملحظ: جمع املالحظ: (4)
الريب. عىل لحظه يقع فال األعني وعفيف القلب،

الجدل. امِلَراء: (5)
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(٢ (مجلد الشوقيات

مجرى يجري السبعني لفظ استعمال يف ولكنه عاًما، سبعني يقصد (6)
بعينه، العدد ال فقط الكثرة عىل للداللة اللفظ هذا استعمال يف الفصحاء العرب
املقصود فليس مرة) سبعني لهم تستغفر (إن الكريم القرآن جاء الباب هذا ويف

كثرته. عىل الداللة يراد ولكن االستغفار، عدد
الوجه. وتقاسيم مالمح القسمات: (7)

فيه إن «يقال املحيط: القاموس ويف السماحة. واسع :— بفتح — مسمح (8)
العطاء. كثري واملعطاء: متسًعا»، أي كمسكن. ملسمًحا

األسد. أسماء من اسم الغضنفر: (9)
اتفاق إن يقول: كأنه العاملية، الحرب نشوب مع موته اتفاق إىل يشري (10)
السلم يشبه لقومه سلًما كان املتوىف ألن إال يكن لم الحرب نشوب مع املرثي موت

توأمان. والسلم فهو للناس، العام
عليه لبكت ساعة الفقيد بعد عاشت لو السلم إن البيت: هذا يف يقول (11)
أخيها يف بمراثيها اشتهرت اإلسالم صدر يف عاشت شاعرة وهي الخنساء، بدمع

قبله. البيت ملعنى تأكيد البيت وهذا صخر،
الوفاء. كثري ميفاء: (12)

إقامة باب من وهذا هول، ذات بأنها موصوفة مقذوفات أي هول: بذات (13)
املوصوف. مقام الصفة

ويكون األب، فقُد الناس يف وهو اليتم، من واليتماء: األبناء، فقد الثكل: (14)
األم. فقُد الناس غري يف

يشء. كل من الخالص املحض: (15)
الزوجة، العني: بكرس والعرس زوجة، اتخذها إذا فالنة، عىل بنى يقال: (16)
يحبُّ كما ويحبها الحروب، يألف بأنه لألوطان بروحه السخي الشباب هذا يصف

الوادعة. والعيشة والعرائس الزوجات الناس من غريه
الفاسد. الغني: بضم الغثاء، (17)

القبور. هنا به ويعني البعيد؛ الخالء النائي: العراء (18)
هو عليها جرى والذي ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بنت الزهراء فاطمة الزهراء: (19)

ملسو هيلع هللا ىلص. الخلق سيد أبيها موت
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هيفبك1 أبو

َع��َزاءَ ال��ح��زي��ن ل��ل��وط��ِن واب��ع��ثْ��ُه َج��زاءَ ل��ل��رج��اِل ِرث��اءََك اج��َع��ْل
1 األَب��ن��اءَ وت��ن��ُدُب ك��األُم��ه��اِت ُش��ئ��ونِ��ه��ا م��اءَ تُ��ري��ُق ال��دي��اَر إن
ال��ع��ل��م��اءَ َف��ْق��ُده��ا ال��م��م��ال��ِك ث��ك��ُل وإن��م��ا ال��ب��ن��ي��َن، م��ن ال��رج��اِل ثُ��ْك��ُل
2 ِل��َواءَ َف��َق��ْدَن ق��د ال��ك��ت��ائ��ِب َج��َزَع َه��وى إذا ال��ك��ب��ي��ِر ل��ل��َع��َل��ِم يَ��ْج��َزْع��َن
3 األَح��ي��اءَ ح��ْك��ُم��ه��ا يَ��نْ��ِظ��ُم ل��ل��م��وِت ش��ري��ع��ٌة أَدرك��تْ��ُه ال��ش��ري��ع��ِة َع��َل��ُم
َق��ض��اءَ ل��ل��س��م��اءِ ع��ال��َج وال��ي��وَم ��ٍل ُم��ح��صِّ ِع��ْل��َم األَرِض ق��ض��اءَ ع��ان��ي
ب��ق��اءَ ت��ك��وُن م��ا أرج��ى ل��ل��ن��ْف��ِع ب��ق��يّ��ٌة ال��ش��ب��اِب م��ن وف��ي��ه وم��ض��ى
4 ِم��الءَ ال��ش��ب��اِب أَي��اُم وتُ��َح��بُّ ح��اِف��الً ��ا َج��مٍّ يُ��َح��بُّ ال��ش��ب��اَب إنَّ
5 بَ��ي��ض��اءَ ي��ًدا نَ��ذُك��ره��ا ل��ل��ح��قَّ َغ��ض��ب��ٌة َه��يْ��ٍف الب��ن ك��ان��ت ب��األم��س
6 وس��م��اءَ ل��ه��ا أَرًض��ا ��َزْت وت��ح��فَّ (م��ل��نَ��ٍر) رس��ال��ِة إل��ى ال��ب��الُد َم��َش��ِت
7 َع��ْرج��اءَ ��ًة ِذمَّ ع��ل��ي��ه أَع��ل��ْم ل��م ال��ح��قِّ َزواي��ا ف��ي أَع��رَج ف��ل��م��ْح��ُت
األَع��ض��اءَ وَح��لَّ��ِت ل��ُس��ُم��وِِّه��نَّ أَخ��الِق��ه ع��ن ال��ع��اه��اُت ارتَ��دَّت
8 َم��ض��اءَ ف��زاَد ك��ال��م��اض��ي، وثَ��نَ��تْ��ُه ِرم��اي��ٍة ي��وَم ال��ق��وِس َع��ْط��َف َع��ط��َف��تْ��ُه
9 ال��رَّْق��ط��اءَ ف��أَخ��رَج ال��ُح��واَة َس��ب��َق ��ُه ُس��مَّ ي��ن��ُف��ُث (ال��ت��ق��ري��َر) رأَى ��ا ل��مَّ

ومنصب الحقوق، بكلية األستاذ منصب شغل هيف، أبو بك الحميد عبد والقانون العلم فقيد هو 1

فاقرتن المًعا؛ قانونيًا موقًفا ملنر مرشوع معارضة يف وقف وقد املرصية، الكتب دار عىل القيِّم
.١٩٢٦ سنة تويف وقد البالد، قضية يف الكبار املجاهدين بأعالم الحني ذلك من اسمه



(٢ (مجلد الشوقيات

ري��اءَ ��ت��وَر ال��سُّ ل��ه��ا ��س��ون ي��ت��ل��مَّ وراءَه��ا وال��رج��ال ال��ح��م��اي��َة َه��تَ��َك
َم��س��اءَ ��ن��وه ف��ح��سَّ إل��ي��ك راح��وا أش��ب��اح��ه��ا م��ن ب��ال��ص��ب��ح ق��بَّ��ح��وا م��ا
10 َزه��راءَ َم��ن��ارًة ل��ل��ُم��ْدِل��ج��ي��ن أَْخ��رَج��ْت ق��د ال��ت��ي ال��داِر ق��يِّ��َم ي��ا
11 رواءَ ي��ن��زل��ون ِظ��م��اءً إال ت��رى ف��ال ال��وارِدي��ن، ل��ديْ��ه��ا وت��رى
وال��ش��ع��راءَ ال��ح��ك��م��اءَ وتُ��س��اِم��ُر ُح��ُج��راِت��ه��ا ف��ي ال��ع��ل��م��اءَ وتُ��ج��اِل��ُس
ُع��َق��الءَ ت��ردُّه��م ب��ال��ج��اه��ل��ي��ن وتَ��ع��ت��ن��ي ال��ف��راِغ، َش��ي��ط��اَن تَ��ك��ف��ي��َك
أَج��زاء ��ه��ا وأَت��مَّ م��ج��م��وع��ًة، ُك��تْ��ِب��ه��ا أَك��م��َل ُك��نْ��َت ال��ذخ��ائ��ر داُر
12 َخ��الءَ ال��ك��ن��وِز أَع��الِق ك��لِّ م��ن أَص��ب��َح��ْت ع��ل��ِم��َك ك��ن��ز م��ن خ��َل��ْت ��ا ل��مَّ
َوف��اءَ ال��ش��ب��اب وف��ي ِف��ّي ف��وج��ْدَت خ��اط��ري رث��ائ��ك إل��ى ال��ش��ب��اُب ه��زَّ
��راءَ؟13 ال��سَّ ال��ِب��َل��ى ف��ي ِع��ظ��اَم��ك يَ��ك��س��و ح��ادثً��ا أُِس��رُّك أَال ال��ح��م��ي��د)، (ع��ب��َد
َس��واءَ ال��ص��ف��وَف وتَ��َر م��ل��م��وم��ًة، ك��ت��ي��ب��ًة تَ��ل��َق ال��ح��قِّ ص��ف��وف م��ن ُق��ْم
وِف��داءَ ُع��ْرَض��ًة (ال��ق��ض��يَّ��ِة) دوَن وش��ب��ابَ��ه��ا ِش��ي��بَ��َه��ا ال��ِك��ن��ان��َة وتَ��َر
وال��زَُّع��م��اءَ األَح��زاَب وت��أّلَّ��َف غ��ارات��ه��ا ِم��ن ��ْح��َف ال��صُّ ال��س��الُم َج��َم��َع
وال��بَ��ْغ��ض��اءَ ال��ح��ْق��َد ال��وداُد خ��َل��َف َس��ري��رٍة وك��لِّ ِوْج��داٍن ك��لِّ ف��ي
واآلب��اءَ األَع��م��اَم خ��اَل��َف َم��ْن ي��ن��ت��ه��ي ال��ع��ش��ي��رِة دي��ن إِل��ى وَغ��دا
واإلْغ��ض��اءَ ال��ص��ْف��َح إال ي��ج��دون وال ت��ج��نِّ��ي��ه��م، ع��ل��ى ي��ح��ج��ب��ون ال
ُرح��م��اءَ بَ��يْ��نَ��ه��م ت��راه��م ح��ت��ى َوالئ��ه��م ب��َح��بْ��ِل أَه��الً ال واألَه��ُل
��ْح��ن��اءَ ال��شَّ ويُ��بْ��ِدئُ يُ��ِع��ي��ُد ُخ��ْل��ٌف ل��ن��ا غ��ٍد ب��ع��َد ي��ق��ول: ال��ُم��ِري��ُب ك��ذب
األَه��واءَ س��ت��ق��ه��ُر ال��ع��ق��وَل إن ب��خ��ائ��ن��ي ول��ي��س يُ��ح��دِّثُ��ن��ي ق��ل��ب��ي
14 ش��اءَ م��ا ل��ن��ا ه��يَّ��أَه��ا ال��ل��ُه ل��غ��اي��ٍة األُم��وُر َج��َرت ق��د (س��ع��ُد)، ي��ا
��َع��ف��اءَ ال��ضُّ ح��وَل��ُه وق��وَّى َش��تَّ��ى، ال��ه��وى م��ن ال��ق��ل��وَب ج��م��َع ُس��بْ��ح��انَ��ُه
ُرخ��اءَ األُم��وِر ري��َح واس��تَ��ق��ب��ل��ْت أَم��ُره��ا ��َر يُ��سِّ ال��ُع��ْس��ِر ب��ع��د ال��ُف��ْل��ُك
واألَن��واءَ ف��ي��ه ال��ع��واص��َف تَ��ط��أ ل��زاخ��ٍر ت��س��ت��ع��دُّ ب��ك ��بَ��ْت وت��أَهَّ
واألَع��ب��اءَ ع��ل��ي��ه ال��رج��اءَ تُ��ل��ِق��ي ُربّ��ان��ه��ا إِل��ى ب��راك��ب��ه��ا رَج��َع��ْت
15 األَْك��َف��اءَ ِش��راِع��ه��ا ِم��الَك واج��ع��ل ُس��كَّ��انَ��ه��ا ال��نُّ��َه��ى ب��أَرب��اب ف��اْش��ُدْد
س��اءَ؟ اخ��ت��ي��اُرك إذا ال��رج��اَل يَ��ِزُن أو ال��ف��ض��ِل أَه��َل ي��خ��ت��اُر ال��ذي ذا َم��ْن
ثَ��ن��اءَ ال��ع��ص��ور ف��ي اس��م��ك ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي َم��ْج��ِل��ًس��ا ال��ح��ض��ارة ألَب��ن��اءِ أَخ��رْج
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بك هيف أبو

هوامش

الدموع. الشئون: ماء (1)
أي لواء؛ لها الجيش من الفرقة أو الجماعة وهي كتيبة، جمع الكتائب: (2)

حوله. وحدتها تلتف رئيس
القانون. الرشيعة: (3)

أيًضا: املالء معاني ومن ميلء، منهم الواحد املتمولون، األغنياء املالء: (4)
الشباب أيام ولكن حال، أي عىل كثريًا يحب الشباب إن يقول: القضاء. الحسنو
شباب يف كالحال املناصب، تويلِّ ومن الكثري، املال من غنى، يف وهن أكثر يحببن

الفقيد.
معارضيه. طليعة يف وموقفه ملنر، مرشوع عىل غضبته يريد (5)

إليها البالد مشت التي ورسالته إنجلرتا، وزراء أحد هو ملنر: اللورد (6)
مرص رجاالت من أربعة مع لندن من بُِعَث املشهور، تقريره هي لها: زت وتحفَّ
قاموا جًدا قليل نفر ومعه الفقيد لوال املرشوع، بهذا تتأثر البالد وكادت الساسة،
كانت املرشوع، تفنيد يف قانونية بحوثًا الفقيد نرش الحملة هذه ويف ضدَّه، بحملتهم

بعد. رفضه يف السياسة رجال مراجع أهم من
صناعية. ساق عىل يميش وكان مبتورة، الفقيد ساق كانت (7)

املشية يحبب قد أنه جماله من بلغ األعرج، لهيئة وصف البيت هذا يف (8)
السيف. واملايض: فتأمل. للناس، العرجاء

يف أبلغ هناك يكون أن يمكن ال الرقطاء» فأخرج الحواة «سبق قوله: (9)
تريك كاملة، صورة الحواة» «سبق فقوله: الكالم، هذا من اإليجاز يف وأدق اإلعجاز
الحية. جحر أمام فيقف الحاوي، يثب كما املرشوع، أمام فوقف الفقيد وثب كيف
عىل نبَّه فقد املرشوع؛ ذلك تصوير يف يمكن ما أعظم الرقطاء» «فأخرج وقوله:

الحية. بنعومة الشبيهة ونعومته الظاهري جماله من بالرغم فيه، الكامن السمِّ
مديرها. منصب يشغل الفقيد وكان املرصية، الكتب دار هي الدار: (10)

الكثري. املاء الرواء: (11)
نفائسها. الكنوز: أعالق (12)

القصية هذه نظم وقت يف املرصية األحزاب ائتالف حادث هو الحادث: (13)
العربي. الشعر يف املراثي مفاخر من تعدُّ التي
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الربملان رئيس وكان زغلول، باشا سعد الذكر الخالد الزعيم هو سعد: (14)
االئتالف. ذلك عهد يف

به. يُْمَلُك الذي قوامه اليشء: ومالك السفينة. مؤخر السكان: (15)
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عيل1 حممد موالنا

ِب��ن��ائ��ه وأُسُّ ح��ائ��ُط��ه ال��ح��قُّ وس��م��اِئ��ه ال��ه��دى أَرِض ع��ل��ى بَ��يْ��ٌت
أَس��م��ائ��ه م��ن وال��ُق��ْدُس أَوص��اف��ه، م��ن وال��طُّ��ُه��ر أَع��الم��ه، م��ن ال��ف��ت��ُح
س��ي��ن��ائ��ه1 ع��ل��ى ُس��دَّتُ��ه وتُ��ِط��لُّ ال��ه��دى ش��ع��ب ع��ل��ى َم��ن��اِك��بُ��ه تَ��ْح��ن��و
ِف��ن��ائ��ه؟ وُط��ْه��َر تُ��ه، ُس��دَّ وج��الَل ب��اِب��ه َم��ق��اِل��َد يُ��ن��ازُع��ن��ا ذا َم��ْن
أَرج��ائ��ه؟ ف��ي ال��ّس��م��ح��اِت واس��ت��ق��ب��ل َج��نَ��ب��ات��ه ع��ل��ى ص��لَّ��ى وم��ح��م��ٌد
َس��م��ائ��ه ِم��ْه��َرج��اُن ال��م��الئ��َك وَح��َوى أَرِض��ه م��أْتَ��ُم ال��ن��اَس َض��مَّ وال��ي��وَم
ب��ل��ق��ائ��ه2 واح��ت��ف��ل تُ��رب��َك، َل��ن��ِزي��ل َربْ��َوًة ري��اض��ك م��ن َه��يِّ��ئ (ق��دُس)، ي��ا
ق��ض��ائ��ه ع��ن��َد ال��ه��ن��ِد س��ي��وف م��ن أو ج��اللُ��ه َج��لَّ ال��ل��ِه ُس��ي��وِف م��ن ه��و
إس��رائ��ه م��ن ال��ت��ش��ري��ِف وَم��ع��ارَج بُ��راق��ه ُم��نَ��اَخ ل��ه ال��ن��ب��يُّ َف��تَ��َح
أَع��ب��ائ��ه ِم��ن اِإلس��الِم وق��ض��يّ��ُة أَح��م��ال��ه ِم��ن ال��ش��رِق ح��ق��وُق بَ��َط��ٌل
أَش��ي��ائ��ه ع��ل��ى س��ه��ًرا أَو ل��ل��ش��رق، ��ًة ِرقَّ ال��ع��زي��زُة ال��ه��ن��ُد تُ��نْ��ِس��ِه ل��م
ب��َق��ب��ائ��ه؟3 ��نً��ا ُم��َك��فَّ ال��زع��ي��َم دف��ن��وا تُ��رى ف��ه��ل ال��ه��ن��وِد، نَ��ْس��ُج وَق��بَ��اؤه
بَ��الئ��ه ِص��ْدَق يَ��نْ��َس��ْوَن ال وال��تُّ��َرُك َص��ْوتَ��ُه ال��ح��وادث ف��ي ي��ذك��ر (ال��ن��ي��ُل)
بَ��ط��ح��ائ��ه4 ع��ل��ى واس��ت��ول��ى (ب��ال��ن��ي��ل) األَس��ى ن��زل م��ح��م��ٍد: ل��ل��زع��ي��م ق��ل

شتى يف اإلسالم خدمة يف جهًدا يألو ال وكان ،١٩٣١ سنة تويف املسلمني، الهند زعماء كبري هو 1

القصيدة. هذه فيها أُْلِقيَْت كبرية تأبني حفلة القاهرة يف له أقيمت وقد أقطاره،
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وَع��زائ��ه5 ب��ق��ل��ب��ه أَخ��ي��ك وإِل��ى وب��دم��ع��ه ب��َج��ْف��ِن��ه إِل��ي��َك ف��م��ش��ى
أَح��ش��ائ��ه ف��ي َح��واك ان��ت��ْظ��رَت ول��و أَط��راف��ه ف��ي ف��َح��واك اْج��تَ��ْزتَ��ُه
وب��م��ائ��ه ب��ظ��لِّ��ه ال��َغ��م��اِم َم��رَّ ب��أَرض��ه ت��م��رَّ أَن ت��ع��وَّد ول��ق��د
أَب��ن��ائ��ه ِم��ن أَن��َت ب��ي��ٍت ِظ��لِّ ف��ي ُغ��ْربَ��ٌة ِب��َك م��ا ال��ل��ِه ِج��وار ف��ي نَ��ْم
ِل��وائ��ه دوَن ن��اض��ل��َت ط��ال��م��ا ي��ا — ُق��ْدِس��يَّ��ٌة ق��ض��ي��ٌة وه��و — ال��ف��ت��ُح
إِف��ت��اِئ��ه6 م��ن ال��ل��ه أراد ُم��ْف��ٍت ال��ُق��رى س��يِّ��دِة ع��ن��َد ب��َدْف��ِن��َك أَف��ت��ى
نُ��َزالِئ��ه7 ع��ل��ى وق��ٌف وق��ب��وُره��م ق��ص��وُره��م األَك��رم��وَن بَ��نُ��وه ب��ل��ٌد
ُغ��َرب��ائ��ه؟ م��ن ت��ك��وُن ف��ك��ي��ف َع��ْونً��ا، أَه��ل��ه وتَ��م��ن��َح ت��ن��ص��ره ِع��ْش��َت ق��د

هوامش
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درويش1 سيد

ال��ث��ن��اء1 ب��ري��اح��ي��ن َم��يْ��تً��ا ف��ي��ه َك��لَّ��ل��وا ِم��ْه��َرج��اٌن ي��وٍم ك��لَّ
ال��َك��ْه��ُرب��اء ب��ن��ور األَرَض يُ��ض��ِئ ول��م ح��رًف��ا، ق��وَم��ه ي��ع��لِّ��م ل��م
واألَص��دق��اء أَه��لُ��ه َش��َه��وات وَق��َض��ى ف��ي��ه األَح��ي��اءُ ُج��وِم��ل
ِري��اء2 م��ن أَو ل��ه��م، ُزوٍر م��ن يَ��ْخ��ُل ل��م ال��م��وُت ح��ت��ى ال��ن��اَس؟ أَض��لَّ م��ا
أَض��اء ال��ده��ُر ب��ه م��ّر ك��لَّ��م��ا ن��اب��ٌغ ُش��ع��اٌع يُ��بْ��َك��ى إِن��م��ا
ال��ف��ن��اء َص��ْم��ِت وف��ي ال��َم��ْح��ي��ا، ��ِة َض��جَّ ف��ي واألَس��م��اَع األَف��واَه م��ألَ
ال��ِغ��ن��اء3 (إس��ح��ُق) األَل��ح��اِن، (َم��ْع��بَ��ُد) ُرْك��ِن��ِه وب��اِن��ي ، ال��ف��نِّ ح��ائ��ُط
ُق��َدم��اء ال��ل��ي��ال��ي َس��م��َواِت ف��ي ُج��ُدٍد ك��ال��دَّراري أن��اٍس م��ن
ب��ن��اء يَ��ْخ��لُ��د ول��م َغ��ْرٌس، يَ��ُدْم ل��م وبَ��نَ��ْوا ق��دي��ًم��ا، ال��ن��اُس غ��َرس
ال��ب��ق��اء ِس��رُّ ف��ي��ه��م��ا َع��بْ��َق��ِريٍّ َح��َج��ٍر أو ن��اب��ٍغ، َغ��ْرٍس غ��ي��َر
ال��َع��الء تَ��بْ��ِن��ي أَو اإلِح��س��اَن، تَ��غ��ِرُس ُم��ْل��َه��َم��ٍة َم��ْوُه��وبَ��ٍة يَ��ٍد م��ن
ال��س��م��اء4 ف��ي ول��ك��ن األرض، ف��ي ل��ي��س أيْ��ُك��ُه إِْس��َك��نْ��َدِريُّ بُ��ْل��بُ��ٌل
وم��اء وَري��اِح��ي��َن ِظ��لَّ ذاِت راِب��يَ��ٍة م��ن ال��ش��اِط��ئَ َه��ب��َط
ِظ��م��اء5 ج��ي��ٍل إل��ى ال��نَّ��بْ��ع َغ��َدَق ص��اف��يً��ا نَ��م��ي��ًرا ال��ف��نَّ يَ��ْح��ِم��ل

أُْلِقيْْت وقد العربية، املوسيقى يف املجددين طليعة يف هللا رحمه يُعدُّ كان درويش: سيد الشيخ 1

.١٩٣١ سنة يف لذكراه أقيمت حفلة يف القصيدة هذه
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ال��ِح��داء إِالَ ِب��ه ال��طَّ��يْ��ُر َع��زَّت ُف��ْس��َح��ِت��ه ع��ل��ى واٍد ف��ي ح��لَّ
ال��ِع��ش��اء األَيْ��ِك إِل��ى ال��طَّ��ي��َر ص��رف إذا ت��غ��ري��ًدا األس��ح��اَر ي��م��أل
ال��ض��ي��اء ف��اس��ت��وح��ى ال��ك��وك��َب وأَت��ى ال��دُّج��ى َظ��ْل��َم��اءَ اس��ت��ْل��َه��م ُربَّ��م��ا
ال��ب��بَّ��غ��اء َخ��ْل��َس األَص��واَت يَ��ْخ��ِل��ُس ن��اح��ي��ٍة ف��ي أُذْنَ��يْ��ِه ورم��ى
ال��نِّ��داء َج��ْه��ِر أو ال��ه��ْم��ِس، َخ��ف��يِّ م��ن راع��ُه م��ا ف��ي��ه��م��ا ��ى ف��ت��ل��قَّ
ال��ش��ه��داء ون��اِج ، ال��ح��بَّ واش��َرح ال��َج��وى بُ��ثَّ ُق��ْم ال��دروي��ُش، أَي��ه��ا
ت��ش��اء م��ا وتَ��نْ��ِط��ْق تَ��ْه��َوى، ب��ال��ذي أَوت��اُره تَ��ُف��ْه ال��ُع��وَد اض��رب
��َع��داء6 ال��صُّ ال��ثُّ��ق��وِب ف��ي ��ْس وت��ن��فَّ غ��اب��ه ف��ي ونُ��ْح ال��نَّ��اي، َح��رِّك
وَع��زاء وَش��ْج��ٍو، تَ��ب��اري��َح، م��ن آم��اق��ه ف��ي ال��َع��بْ��َرَة واس��ُك��ب
ال��ص��ف��اء7 وأَق��ط��اِر الُّ��ل��ْط��ِف ع��اَل��ِم إل��ى وادف��ْع��ه��ا ب��األَرواِح، واْس��ُم
األَُّم��ن��اءْ ال��رُّع��اَة ال��ف��نُّ يَ��ع��ِدَم ف��ل��ن ال��ف��نِّ ع��ل��ى دم��ًع��ا تُ��ِرْق ال
وال��ِغ��ذاء إِل��ي��ه ال��م��اءَ ي��ب��ع��ُث َربْ��َوتِ��ه ف��ي ال��ل��ِه ط��ي��ُر ه��و
ال��ِف��ن��اء وال��ف��نُّ ال��داِر، م��ث��ُل ف��ه��ي ب��ه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ل��َه َح َروَّ
ال��بَ��ه��اء8 وإِش��راَق ال��طِّ��ي��ِب نَ��ف��ح��َة آذاره وم��ن م��ن��ه ت��ك��ت��س��ي
وال��َج��ف��اء ف��ي��ه��ا ال��َق��ْس��َوُة َف��ش��ت ��تَ��ه ِرقَّ ُح��ِرَم��ْت م��ا وإذا
وال��ه��واء ع��ل��ي��ه��ا ك��ال��ش��م��س ط��اف َس��ِق��َم��ْت أو َس��ِئ��َم��ْت م��ا وإِذا
وال��رُّواء ع��ل��ي��ه ال��ح��س��ُن ظ��ه��ر م��ش��ى اْل��ُم��ْل��ِك ع��ل��ى ال��ف��نُّ وإذا
وَس��ن��اء ال��لَّ��ي��ال��ي أَبْ��ل��ى َس��نً��ى م��ن ك��س��ا م��ا م��ص��ًرا ال��ك��رن��ُك ك��س��ا ق��د
وَخ��ف��اء ُظ��ه��وٍر م��ن ف��ت��راٍت ع��ل��ى ال��رُّْس��َل ب��ه ال��ل��ُه يُ��ْرِس��ُل
األَداء ال��رِّس��االِت ��ي يُ��وفِّ َم��ْن ج��اءَ وم��ض��ى رس��وٌل أَدَّى ك��لَّ��م��ا
ال��بَ��الء ب��نُ��ْع��م��اُه ال��ع��ه��ِد آخ��ُر ع��ال��ٍم م��ن اس��ت��رح ، ال��ف��نِّ َس��يِّ��َد
ال��ش��ق��اء ��اك ف��ن��سَّ ال��َوْح��ُي وَس��رى ب��ه ت��ن��ع��م ف��ل��م ِض��ْق��َت ربَّ��م��ا
ب��ال��لَّ��واء إِل��ي��ه ال��ف��نُّ َدف��ع ن��اب��ًغ��ا ف��نٍّ��ا اس��ت��خ��ل��ْف��َت ل��ق��د
ل��ل��ُخ��َل��ف��اء9 أَم��ث��الُ��ه يُ��ت��ْح ل��م بُ��ل��ب��الً ف��ؤاٍد ُم��ْل��ِك ف��ي إن
ال��ف��ض��اء األرِض ُك��َرِة ف��ي ص��وتُ��ُه س��رى ال��ص��غ��رى ك��ال��ُك��ِرِة ن��اح��ٌل
ال��َح��ي��اء ال��ع��ب��ق��ِريَّ��اِت وج��م��اُل ب��ه ال��ف��نُّ ي��ه��ت��َف أن ي��س��ت��ح��ي
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املختار1 عمر

1 َم��س��اءَ ص��ب��اَح ال��وادي يَ��س��ت��ن��ه��ُض ِل��واءَ ال��ّرم��ال ف��ي ُرف��اتَ��َك َرَك��ُزوا
2 ال��بَ��ْغ��ض��اءَ ال��غ��ِد ج��ي��ل إِل��ى تُ��وِح��ي دٍم م��ن َم��ن��اًرا ن��ص��ب��وا َويْ��َح��ه��م! ي��ا
وإِخ��اءَ؟ ًة َم��َودَّ ال��ش��ع��وب ب��ي��ن غ��ٍد ف��ي ال��َع��الق��َة َج��ع��ل��وا ل��و ض��رَّ م��ا
3 ال��ح��م��راءَ ال��ح��ريَّ��َة ��ُس ت��ت��ل��مَّ وَض��ِح��يَّ��ٌة ال��م��َدى، ف��ي يَ��ص��ي��ُح ُج��ْرٌح
َم��ض��اءَ ال��زم��ان ع��ل��ى ال��س��ي��وَف ي��ك��س��و ب��ال��َف��ال ال��م��ج��رَُّد ال��س��ي��ُف أَيّ��ه��ا ي��ا
بَ��الءَ ال��ع��دوِّ ف��ي ف��أَح��س��َن أَبْ��َل��ى ُم��َه��نَّ��ٍد ك��لِّ ِغ��ْم��ُد ال��ص��ح��ارى ت��ل��ك
أَح��ي��اءَ ي��بْ��َرُح��وا ل��م وك��ه��ولِ��ه��م أَُم��يَّ��ٍة ش��ب��اِب م��ن َم��ْوتَ��ى وق��ب��وُر
4 ال��ج��وزاءَ أَب��راِج��ه��ا ع��ل��ى دخ��ل��وا م��ع��ِق��ٌل م��ن��ه��م ب��ال��ج��وزاءِ الذَ ل��و
ال��خ��ض��راءَ ف��اس��ت��ع��م��روا ��ل��وا، وت��وغَّ وج��ب��اَل��ُه ُس��ه��وَل��ُه ��م��اَل: ال��شَّ ف��ت��ح��وا
5 ��َم��اءَ ال��شَّ و(ِج��لَّ��َق) ال��س��الِم)، (َداَر رك��نُ��ه��ا ف��َط��اَوَل ح��ض��ارتَ��ه��م، وبَ��نَ��ْوا
6 ثَ��راءَ تَ��لُ��مَّ أَو ج��اًه��ا، تَ��بْ��ِن ل��م ال��طَّ��َوى ع��ل��ى ال��م��ب��ي��َت ف��اْخ��تَ��ْرَت ُخ��يِّ��رَت
ال��م��اءَ تَ��ُع��بَّ أَن ال��ب��ط��ول��ُة ل��ي��س ال��ظَّ��م��ا م��ن ت��م��وَت أَن ال��ب��ط��ول��َة إنَّ
ون��س��اءَ أَراج��الً ع��ل��ي��َك ��ْت ض��جَّ وَل��ْح��ُده��ا األُس��وِد َم��ْه��ُد إِف��رِي��ق��ي��ا

أصحاب السنوسية األرسة من هو املختار، عمر الخالد طرابلس بطل والعرب املسلمني شهيد 1

الطليان يقاتل ظلَّ اإلسالم، أقطار من كثري يف العظيم الروحاني النفوذ ذات السنوسية الطريقة
وقتئذ وأشيع ،١٩٣١ سنة شنًقا وأعدموه عليه قبضوا حتى وقومه، وطنه عن الذود سبيل يف

التسعني. عىل نيَّفت التي سنَّه يرحموا ولم متوحشة، بشعة سبالً إعدامه يف سلكوا أنهم
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َع��زاءَ ال��ُم��َص��اِب م��َع ي��م��ِل��ك��ون ال دي��اِره��م اخ��ت��الِف ع��ل��ى وال��م��س��ل��م��ون
7 وال��ف��ْل��ح��اءَ ال��خ��ي��ل َزيْ��َد ي��ب��ك��ون ُق��ب��وِره��م َوراءِ م��ن وال��ج��اه��ل��ي��ُة
8 ال��ص��ح��راءَ ��ِد ُوسِّ (ب��بْ��رق��ة) ج��َس��ٌد وح��ف��ِظ��ه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه ��ة ِذمَّ ف��ي
ِدم��اءَ ال��رَّم��اُح يُ��بْ��ِق ول��م تَ��بْ��َل��ى، أَع��ُظ��ًم��ا ال��وق��اِئ��ع َرَح��ى م��ن��ه تُ��بْ��ِق ل��م
9 َه��ب��اءَ ��اف��ي��اٍت ال��سَّ وراءَ ب��ات��ا َض��يْ��َغ��ٍم بَ��ِق��يَّ��ِة أَو نَ��ْس��ٍر َك��ُرف��اِت
10 األَج��واءَ ي��رك��ُب يَ��ُك ول��م «تَ��نْ��ٍك»، ع��ل��ى يَ��ْغ��زو ي��ك��ن ل��م ال��بَ��داوِة ب��ط��ُل
ال��ه��ي��ج��اءَ أَع��راف��ه��ا م��ن وأََداَر َص��َه��َواِت��ه��ا َح��َم��ى َخ��يْ��ٍل أَخ��و ل��ك��ْن
َق��ض��اءَ ل��ل��س��م��اءِ إِالَّ ت��ْخ��َش ل��م بُ��م��ْه��َج��ٍة أَم��ِس األَرِض ق��ض��اءَ َل��بَّ��ى
ِرداءَ ال��ُق��ض��اِة إِل��ى َج��رَّ ُس��ْق��راُط ك��أَن��ه ال��ج��ب��ي��ِن َم��ْرف��وَع واف��اُه
بُ��ك��اءَ ال��ِع��ق��اِب خ��وِف م��ن ك��ال��ط��ف��ل ي��ن��ف��ج��ْر ل��م ِس��نَّ��ُه تَ��م��اَل��َك َش��يْ��ٌخ
ال��ض��رَّاءَ ��ع ف��ت��وقَّ ف��ت��غ��يَّ��َرْت، َس��رَّائ��ه��ا ف��ي ع��اَش أُم��وٍر وأَخ��و
اْس��ِت��ْخ��ذاءَ ب��ك��ى ِض��ْرغ��اًم��ا ��ج��ِن ال��سِّ ف��ي ت��رى ول��ن ال��ح��دي��ِد ف��ي ت��زأَُر األُْس��ُد
َرْق��ط��اءَ َح��يَّ��ًة يُ��َج��رُِّر أََس��ٌد َح��دي��ِدِه ِث��ْق��ِل يَ��ُج��رُّ األَس��ي��ُر وأَت��ى
ف��ن��اءَ ال��ّس��ن��ون ب��َه��يْ��ك��ل��ه وَم��َش��ْت يَ��نُ��ْؤ ف��ل��م ال��ُق��ي��وُد ب��س��اَق��يْ��ِه ��ْت َع��ضَّ
11 إِع��ي��اءَ َه��َض��ب��اتُ��ه ��َل��ْت ل��ت��رجَّ ش��اه��ٍق َم��ن��اِك��َب َرِك��بَ��ْت ل��و ِت��ْس��ُع��وَن
نُ��ب��الءَ ق��ادًة ُج��نْ��ٍد ِرْف��ق م��ن نَ��ِص��ي��بُ��ه��ا وف��ات ال��ق��اض��ي، ع��ن َخ��ِف��يَ��ْت
اآلب��اءَ وأَدَرَك ال��ُج��دوَد. َع��َرَف ُم��َه��ذٍَّب َق��ْل��ِب ُك��لَّ تَ��ْع��ِص��ُف ��نُّ وال��سِّ
األَُس��راءَ ويُ��ط��ِل��ُق ال��ِج��راَح، ي��اُس��و م��اج��ًدا أَغ��َل��َب ال��ج��الَِّد إِل��ى دف��ع��وا
12 األّع��داءَ ِخ��واِن��ه َح��ْوَل ويَ��ُص��فُّ ِس��الِح��ِه ذُْخ��َر األَق��راَن ويُ��ش��اط��ُر
13 ال��َح��ْوب��اءَ َح��ْوَل��ُه ي��ل��ِف��ظ ل��لَّ��يْ��ِث َم��ن��يّ��ًة ال��م��َه��ي��َن ال��ح��ب��َل وت��خ��يَّ��روا
ال��نَّ��ْج��الءَ ال��طَّ��ْع��نَ��َة يُ��ْع��ِط��ي ك��ان َم��ْن وال��َق��ن��ا ��واِرم ال��صَّ ع��ل��ى ال��م��م��اَت َح��رم��وا
وِب��ن��اءَ ت��ارًة َه��ْدم��ا ب��ال��ح��قِّ أُولِ��َع��ْت ال��ح��ض��ارِة يَ��َد رأَي��ُت إن��ي
��َع��ف��اءَ وال��ضُّ ��يْ��ِم ال��ضَّ أُب��اَة إِالَّ أَوط��اِن��ه��م ف��ي ال��ن��اِس ُح��ق��وَق َش��َرَع��ْت
ِرث��اءَ ��ِه��ي��ِد ال��شَّ ُع��َم��َر ف��ي ف��أَص��وَغ أَس��ام��ٌع ال��ق��ري��ُب، ال��ش��ع��ُب ُّيُّ��ه��ا ي��أ
اإلْص��غ��اءَ؟ تُ��خ��اَط��ُب ح��ي��َن أُذنَ��يْ��َك وَح��رَّم��ت ال��خ��ط��وُب ف��اَك أَْل��َج��َم��ْت أْم
ال��زَُّع��م��اءَ واْخ��تَ��ِر ِرج��اَل��ك، ف��ان��ُق��د خ��ال��ٌد ب��اٍق وأَن��َت ال��زع��ي��ُم ذه��ب
األْع��ب��اءَ ِف��تْ��ي��اِن��َك ع��ل��ى واْح��ِم��ْل ال��وََغ��ى ت��ك��ال��ِي��ِف م��ن ش��ي��وَخ��َك وأَِرْح
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املختار عمر

هوامش

الركيزة، من مشتق لغوي استعمال وهذا األرض. يف غرزه اللواء: ركز (1)
األرض، يف لها يحفرون الجاهلية يف العرب كان واملعادن، والذهب الفضة قطع وهي
هذا أن إىل اإلشارة به أُِريَْد استعمال رفاتك» «ركزوا فقوله: الدفائن، ويسمونها

عليها. ويحرص بها يضنُّ التي والذخائر، النفائس من الرفات
العجيب، التشبيه من لون هو دم: من مناًرا وجعلها النور، موضع املنار: (2)

واإلزعاج. للتنفري محالً واالئتناس النور موضع جعلوا كيف يعجب كأنه
ال شجرة الحرية قولهم: إىل إشارة بالدم، املكتسية هي الحمراء: الحريَّة (3)

بالدماء.. إال تنبت
السماء. يف معروف نجم الجوزاء: (4)
دمشق. وجلق: بغداد. السالم: دار (5)

الجمع. الَّلم: (6)
االسم. بهذا فارس عىل فعلم الخيل زيد ا أمَّ العبيس، عنرتة لقب الفلحاء: (7)
سنة العاص بن عمرو فتحها ليبيا، من الرشقية املنطقة هي برقة: (8)
املتعددة الحربية بوقائعها اشتهرت وقد القديمة، عاصمتها باسم يت وُسمِّ ٦٤١م،

والطليان. العرب بني حدثت التي
الرياح. السافيات: (9)

الحروب. يف املستعملة الدبَّابة هي تنك: (10)
عمر بها يحدد التي عاًما التسعون هي والتسعون: الجبل. الشاهق: (11)

ليعدموه. عليه قبضوا حني املرثي
الطعام. مائدة الخوان: (12)

النفس. الحوباء: (13)
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العالييلبك1 احلليم عبد

َع��زاءَ ِدْم��ي��اٍط أَه��َل َع��زاءً ال��نَّ��داءَ زع��ي��ُم��ُك��م َل��بَّ��ى ل��ق��د
َس��واءَ ال��بَ��ْل��َوى ف��ي ال��ن��اِس وك��لُّ وال��ُم��َع��زَّى ال��ُم��َع��زِّي ك��ان وإن
َع��الءَ أَس��ن��ى أَو ال��نَّ��ج��ِم ك��رك��ِن ب��ع��الِئ��ل��يٍّ ك��لُّ��ن��ا ُف��ِج��ْع��ن��ا
َق��ض��اءَ ل��ح��اج��ت��ه��ا وأَن��ش��ُط��ه��م ع��ل��ي��ه��ا ِدْم��ي��اٍط ش��ب��اِب أََرقُّ
وان��ت��ه��اءَ ��ي��ادة ال��سِّ ف��ي وأَص��الَ وتَ��ْق��َوى ك��رًم��ا ب��ي��وتِ��ه��ا وخ��ي��ُر
1 وم��اءَ إِْف��ِرنْ��ًدا ��ْم��ص��ام وك��ال��صَّ وُع��وًدا ع��ال��ي��ًة ك��ال��رم��ٍح ف��تً��ى
واإلب��اءَ ال��ك��رام��َة يُ��ْع��ِط ول��م ال��َع��َوال��ي وال��ِه��َم��َم ال��م��اَل وأَع��ط��ى
وال��بَ��ه��اءَ ال��بَ��ش��اش��َة ون��اَزَع��ُه ِط��ي��بً��ا ال��رَّيْ��ح��اَن ض��اَرَع ش��ب��اٌب
ال��لِّ��ق��اءَ رايَ��ِت��ه��ا ت��ح��َت ت��ع��لَّ��َم ق��اَم��ْت م��ن��ذُ ال��ق��ض��يّ��ِة وُج��نْ��ِديُّ
2 وق��اءَ ل��ه ب��َم��نْ��ِك��بَ��يْ��ِه ف��ك��ان ب��ي��وٍم ال��ع��ال��ي ش��ي��ُخ��ه��ا َع وُروِّ
ال��ج��زاءَ ي��ن��ت��ظ��ر يَ��تَ��َولَّ ول��م م��ص��ٍر ول��َوْج��ِه ل��ض��م��ي��ِره، س��َع��ى
وج��اءَ ب��ه ال��زِّح��اُم ذه��ب إذا ِظ��الٍّ يَ��ِرفُّ ك��ال��َغ��م��اِم ونَ��ْع��ٍش
ال��ب��ك��اء ب��ع��َث أَو ال��ح��زَن أَث��اَر إِالَّ ع��ل��ي��ه ال��ع��ي��وُن ت��ق��ع ول��م

املرصية القضية يف له ترك أن بعد ،١٩٣٢ سنة تويف دمياط، عالية كان العالييل: الحليم عبد 1

عن بالنيابة النيابية للمجالس فانتخب الكلمة؛ ونفوذ ة الهمَّ بعلو نشأ منذ اشتهر مذكورة. مواقف
الحزب ذلك رجاالت يف فكان الدستوريني؛ األحرار حزب سكرتري وانتخب مرات، عدة دمياط دائرة

والصديق. الصهر بمنزلة الشعراء أمري من وكان إليهم، يشار مَمْن



(٢ (مجلد الشوقيات

وال��رُّف��اءَ ال��م��ُروءََة ح��م��ل وق��د ُع��وًدا يَ��ْخ��ض��ّر ل��م ك��ي��ف َع��ج��ب��ن��ا
وال��رج��اءَ اّلَّ��خ��ي��رة ت��ن��ازُع��ُه ع��ل��ي��ه ف��ال��ت��ف��ْت ِدْم��ي��اُط م��َش��ْت
ال��ب��ق��اءَ اح��ت��ك��ر ال��ذي ال��ف��رِد س��وى ب��ب��اٍق َش��يءٌ م��ا ِدْم��ي��اَط، بَ��ن��ي
ال��ف��ن��اءَ ب��ِريَّ��تُ��ه وردْت إِذا ِس��واه ي��ب��َق��ى ال ال��ل��ُه، ت��ع��ال��ى
ال��ق��ض��اءَ؟ ب��ال��َع��تْ��ِب ت��ْل��َق��ْوَن ف��ه��ل وت��ق��وى إِي��م��اٍن أَه��ُل وأَن��ت��م
س��م��اءَ ل��ه��ا ال��بُ��ك��وِر داع��ي وم��ن أَرًض��ا ال��ل��ه ب��ي��وِت م��ن م��ألَت��م
أَض��اءَ إِذا ال��ص��الِة َق��َدِم ع��ل��ى إِالّ ال��ف��ج��َر ت��س��ت��ق��ب��ل��ون وال
ِن��س��اءَ ُغ��رَّتَ��ُه وتَ��ْس��ت��ِب��ُق��وَن ِص��غ��اًرا َم��ْط��َل��َع��ُه وت��رت��ق��ب��ون
ال��ِف��داءَ ِل��ل��وط��ن ف��ي��ه ف��ك��ن��ت��م وق��ف��ت��م م��اٍض َم��ْوق��ٍف م��ن وك��م
ال��بَ��الءَ ح��واض��ره ع��ن وذُْدتُ��ْم ع��ن��ه ش��ع��واءَ غ��ارًة دف��ع��ت��م
اإلِخ��اءَ؟ أَدع��و أم ��ْه��َر ال��صِّ أَأَدع��و أَدري ول��ْس��ُت ال��ح��ل��ي��م) (ع��ب��َد أخ��ي
َص��ف��اءَ ال��ُق��ْربَ��ى ك��أََق��رِب وك��ان ِص��ْه��ًرا ف��ك��ان ال��وداُد َص��حَّ وك��م
3 ِش��ف��اءَ ت��م��ل��ؤه��ا ال��نَّ��ْح��َل وك��ن��ت س��ق��ي��ًم��ا ال��دن��ي��ا ت��رُك��َك ع��ج��ي��ٌب
ال��دَّواءَ ن��ج��ع��ل��ك إِل��ي��َك ن��ج��يءُ داءٍ ك��لُّ يُ��ْع��ِض��ل ح��ي��َن وك��نَّ��ا
4 وال��ِوط��اءَ ال��َم��ِط��يَّ��َة ال��زم��ن ع��ل��ى ك��ان��ت َح��ْدب��اءُ آل��ٌة ب��ك م��ض��ت
ال��لَّ��واءَ ال��ص��فِّ ف��ي ف��ُك��نْ��ت وس��ْرَت، ��ا ص��فٍّ األَح��زاُب خ��ْل��ف��َك وس��اَرْت
َوالءَ ل��ه��م ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ع��ه��ِدَك وت��ب��ن��ي َم��يْ��تً��ا، ب��ي��ن��ه��م ت��َولِّ��ُف

هوامش

وإفرنده السيف. والصمصام: السنان. ييل الذي األعىل نصفه الرمح: عالية (1)
لجوهره. تمييز كالهما وماؤه:

زغلول. باشا سعد له املغفور العايل»: «بشيخها يقصد (2)
بعسل املرئي بها يقوم كان التي النبيلة الكثرية املساعي تشبيه يريد (3)

النحل.
النعش. الحدباء: اآللة (4)

32



إبراهيم1 حافظ

األَح��ي��اءِ م��ن ال��م��ْوت��ى ُم��نْ��ص��َف ي��ا ِرث��ائ��ي ت��ق��وَل أَن أُوث��ُر ك��ن��ُت ق��د
ب��ق��ض��اءِ َم��ِن��يَّ��ٍة وك��لُّ ق��دٌر، س��الم��ٍة ط��وِل وك��لُّ َس��بَ��َق��َت، ل��ك��ْن
ِن��داءِ ك��لِّ ع��ن��َد ت��ح��ِف��ُل ب��ال��ح��قِّ تَ��زْل ول��م ف��اْس��تَ��َج��بْ��َت، ن��اَدى ال��ح��قُّ
1 ال��ص��ح��راءِ ل��س��اك��ن ال��ح��ن��ي��ِن ُط��وِل م��ن ت��ذوب اإلم��اِم ص��ح��راءَ وأَت��يْ��َت
2 وال��ُح��ن��ف��اءِ األَب��راِر ُزْم��َرِة ف��ي م��ح��م��ًدا اإلم��اَم ال��دار ف��ي ف��ل��ق��ي��ت
واإلف��ت��اءِ ال��ت��ف��س��ي��ِر وم��راش��ُد ج��ب��ي��ن��ه ك��ري��ِم ع��ل��ى ال��ن��ع��ي��م أَثَ��ُر
ت��ن��ائ��ي ط��وِل ب��ع��َد ال��ت��دان��ي ِط��ي��َب وذُْق��تُ��م��ا ال��ق��دي��َم، ��ْوَق ال��شَّ ف��ش��ك��وت��م��ا
3 ِل��ق��اءِ دي��اُر األُخ��رى ف��ال��س��ْم��َح��ُة ُف��ْرق��ٍة م��ن��ازَل األُول��ى ك��ان��ت إِْن
ِف��دائ��ي ال��ُم��ْرِج��ف��وَن وال��ك��اذب��ون ال��رََّدى م��ن ف��داَك أَن��ي ل��و ووِدْدُت
األَح��ي��اءِ ع��ل��ى ال��َم��ْوتَ��ى ال��ُم��وِغ��ُرو وال��ه��وى ��غ��ي��ن��ِة ال��ضَّ ع��ن ال��ن��اط��ق��وَن
واألُش��الءِ األَن��ق��اِض ب��ك��رائ��م م��ج��َده َويَ��بْ��ن��ي اٍم َه��دَّ ك��لَّ م��ن
ال��ج��وزاء؟4 َرْف��َرف يُ��ح��طِّ��م ذا َم��ْن ُح��طِّ��م��وا ب��َك وإِن��م��ا َح��طَّ��م��وَك، م��ا
األَس��م��اءِ أَرف��ُع واْس��ُم��َك ال��ش��رِق، ف��ي ب��اذٌخ ش��أَنُ��َك َك��أْم��ِس ف��أَن��ت اُن��ُظ��ره،
5 ال��ب��ي��ض��اءِ ك��ال��ي��ِد تُ��ح��َف��ُظ غ��رَّاءَ ب��ق��ص��ي��دٍة َح��لَّ��يْ��تَ��ن��ي ق��د ب��األم��ِس

النيل، بشاعر ب يلقَّ وكان الطليعة، يف معدود سبَّاق شاعر بك، إبراهيم حافظ محمد املرحوم هو 1

مبلغ عن مطلعها ينبئ التي القصيدة، بهذه بك شوقي الشعراء أمري فرثاه ،١٩٣٢ سنة تويف
له. ووفائه لصاحبه تقديره



(٢ (مجلد الشوقيات

ووف��ائ��ي َم��َودَّت��ي ع��ل��م��َت وك��م��ا ب��ش��ك��ره��ا وق��م��ُت ل��ه��ا ال��َح��ُس��وُد ِغ��ي��َظ
ِل��َوائ��ي ال��س��م��اءِ إِل��ى َرف��ع��َت ��ا ل��مَّ ب��ه آم��ال��ي ��ْرُت بَ��شَّ َم��ح��ف��ٍل ف��ي
وال��ْه��ي��ج��اءِ ال��ّس��ل��ِم ف��ي وَول��يَّ��ُه ش��ب��اِب��ه ش��ْرخ ��وداِن ال��سُّ م��اِن��َح ي��ا
ال��م��اءِ نَ��بْ��ع وراءَ ال��ب��ي��اِن نْ��ب��ُع ث��َوى خ��م��اِئ��ل��ه ع��ل��ى ن��زْل��ت ��ا ل��مَّ
6 ال��س��م��راءِ ��ْع��دِة ال��صَّ ك��ص��دِر ق��ل��ًم��ا وزْدتَ��ُه ال��ُح��س��اَم، ال��س��ي��ُف ق��لَّ��ْدتَ��ُه
7 ب��ه��ج��اءِ وال ب��ف��اح��ش��ٍة ي��وًم��ا ج��رى ف��م��ا ال��طَّ��واَل ال��ِح��ق��َب ج��رى ق��ل��ٌم
ثَ��ن��اءِ ب��ح��س��ِن ال��م��ْوت��ى ويُ��َش��يِّ��ُع ج��الل��ًة ال��ِك��راَم ِب��م��ْدَح��ِت��ه ي��ك��س��و
8 وال��ش��ع��راءِ ال��ح��ك��م��اءِ وخ��م��ي��ل��َة ال��م��اء ع��روَس ي��ا إِْس��َك��نْ��َدِريّ��ُة
ال��زه��راءِ ب��س��م��اِئ��ك وتَ��رع��رَع��ْت ج��م��ي��ل��ًة ال��ف��ن��وُن ب��ش��اِط��ِئ��ِك ن��ش��أَْت
ال��غ��نَّ��اءِ ك��ال��رَّبْ��َوِة ف��ج��م��ع��ِت��ه��ا غ��رائ��بً��ا ال��ك��ري��ِم ك��ال��ط��ي��ِر ج��اءَتْ��ِك
أْم��اءِ ال��دَّ وُدرََّة ل��ل��واف��دي��ن ال��ثَ��رى ِزنْ��بَ��َق��َة ف��ِص��ْرِت ��ل��وِك، ج��مَّ ق��د
9 ال��ح��م��راءِ َس��ن��ا ف��ي ق��ص��وَرك وبَ��نَ��ْوا ب��اب��ٍل خ��م��ائ��ِل ع��ل��ى ُرب��اِك غ��َرُس��وا
10 ال��م��اءِ ِف��ج��اِج ف��ي ع��ي��س��ى ك��س��ب��ي��ِل ال��ه��دى رة ُم��ن��وَّ ُط��ُرًق��ا واس��ت��ح��دث��وا
ال��نُّ��َج��ب��اءِ ب��ش��ب��اب��ِك ��ل��ِي وت��ج��مَّ زي��ن��ًة ال��ث��ق��اف��ة م��ن ك��أَم��ِس ف��ُخ��ذي
اإلِن��ش��اءِ ُة وُع��دَّ ال��ب��ن��اءِ، َح��َج��ُر ف��إنَّ��ه��ا ال��ك��ت��اِب؛ ل��غ��َة وت��ق��لَّ��دي
وال��َف��يْ��ح��اءِ ب��غ��داَد ف��ي ل��ل��ُم��ل��ِك ��دْت وم��هَّ َم��رَّت��يْ��ن، ال��ح��ض��ارَة بَ��نَ��ِت
11 ال��َع��ل��ي��اءِ ِذْرَوة ال��م��م��ال��ِك ب��ي��ن ف��ح��لَّ��ت��ا وم��ص��َر، ب��ق��رط��ب��ٍة وَس��َم��ْت
وبُ��ك��اءِ؟ ل��ـ��ه ح��ـ��زٍن م��ن وذخ��ـ��ْرِت «ل��ح��اف��ٍظ» ال��دم��وع ِم��ن ح��ش��دِت م��اذا
ال��ع��ظ��م��اءِ َم��ص��اِرُع ال��ب��الءَ إِن ب��ف��ق��دِه ال��ب��الءِ وق��ع ِم��ن ووج��ْدِت
ال��خ��ط��ب��اءِ بَ��خ��ي��ل��ِة غ��ي��َر ب��ال��دَّم��ع س��خ��يَّ��ًة َوف��يْ��ِت ق��د ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
األَن��ب��اءِ ط��يِّ��ِب ال��م��آِث��ِر، َج��مِّ م��اج��ٍد َم��ن��اح��ِة م��ن ِق��س��ط��اً وأَخ��ذِت
12 ال��بَ��يْ��داءِ ف��ي ال��ب��ادون ب��ه وح��دا ب��ش��ع��ره ال��ح��اض��رون ال��رُّواُة ه��ت��ف
َص��نْ��ع��اءِ إِل��ى ال��ف��يْ��ح��ا إِل��ى َح��ل��ٍب م��ن ال��ض��اُد وت��ب��ك��ي يَ��ب��ك��ي��ه، ل��ب��ن��اُن
األَج��زاءِ ُم��ؤل��ِف ال��ص��ف��وِف، ب��ان��ي ش��اع��ٍر ب��ذّم��ِة َوَف��ْوا ال��َوف��اءِ ع��رُب
13 ال��بُ��ل��غ��اءِ م��ن ن��َج��ل��ْت َم��ْن وإِم��اَم َم��ْج��ِده��ا وح��ارَس ال��ف��ص��ح��ى، ح��اف��َظ ي��ا
ال��ُق��دم��اءِ أَم��ان��َة َح��َم��يْ��ت ح��ت��ى وف��ض��ل��ِه ب��ال��ق��دي��م ت��ه��ت��ُف ِزْل��َت م��ا
(ال��ط��ائ��ي)14 ب��س��ح��ر ل��ل��ّدن��ي��ا وأَت��يْ��ت ول��ف��َظ��ه (ال��ول��ي��ِد) أُس��ل��وَب ج��ّددت
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إبراهيم حافظ

15 ال��بُ��ؤس��اءِ ب��ص��اح��ب اق��ت��رنْ��ت ح��ت��ى ال��م��دى إِل��ى ال��ج��دي��ِد ط��ل��ِب ف��ي وج��ريْ��ت
إِغ��ض��اءِ؟ وم��ـ��ن َك��ـ��رٍم، وم��ن َدَع��ٍة، وم��ن َس��ْل��َوى، م��ن ال��م��وت وراءَ م��اذا
األش��ي��اءِ ح��ق��اِئ��ِق ِل��ش��ْرح أَه��الً ت��زل ول��م رأَيْ��ت، م��ا ح��ق��ائ��َق اش��رْح
اآلراءِ ش��ج��اع��ُة وأََج��لُّ��ُه��نَّ ج��الئ��ٌل ال��رِّج��اِل ف��ي ال��ش��ج��اع��ِة ُرت��ُب
ال��ض��رَّاءِ م��ن ب��ال��ش��ك��وى وه��ت��ف��ت وك��يْ��ِده��ا ب��ال��ح��ي��اة ذَْرًع��ا ِض��ق��َت ك��م
رج��اءِ ُش��ع��اَع ال��وادي ع��ل��ى واط��لُ��ْع س��اع��ًة ن��ف��ِس��ك ي��أََس ف��اِرْق ف��ه��لُ��مَّ
��راءِ ال��سَّ م��ن أَِس��رَّتُ��ُه ُخ��ِل��ق��ْت ض��اح��ٍك ب��وج��ٍه ال��دن��ي��ا إِل��ى وأَش��ْر
ال��ف��ق��راءِ ح��وائ��َج إِل��ي��ك وه��دى ب��ش��اش��ًة ال��نَّ��ِديَّ َم��ألَ ط��ال��م��ا ي��ا
ال��داءِ ِع��ْبءَ وأَْل��ِق ال��س��ن��ي��ن، ِع��ْبءَ ف��اطَّ��ِرْح ال��ح��واِدَث؛ ه��ادنْ��ت ال��ي��وَم
األَب��ن��اءِ م��ن أَج��ي��االً وت��رْك��ت خ��ال��ًدا ب��ي��انً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��لَّ��ْف��ت
ج��زاءِ وح��س��ُن إِن��ص��اٌف ل��ل��دِّه��ِر يَ��زْل ول��م ال��زم��اُن، س��ي��ذك��رك وغ��ًدا

هوامش

لإلمام تنسب الصحراء وهذه بها، ُدِفَن التي املقربة اإلمام: صحراء (1)
نطاقها. يف — عنه هللا ريض — رضيحه لوقوع الشافعي

اشتهر وقد الكبري، الديني العالم عبده محمد الشيخ املرحوم هو اإلمام: (2)
ورضاه. عطفه باكتساب حياته يف حافظ املرحوم

الدنيا. الحياة األوىل: (3)
السماء، يف معروف نجم والجوزاء: البيت. طرائف عليه يجعل ما الرفرف: (4)

والسمو. الرشف مواضع أسنى عن كناية الجوزاء: برفرف فالتعبري
العظيم املهرجان يف وأنشدها حافظ املرحوم أنشأها التي القصيدة يريد (5)
أيام سبعة وظل العربية، األقطار وفود إليه حرضت وقد القاهرة، يف أقيم الذي
وهي عامة، العربي الرشق يف الشعر بإمارة شوقي الشعراء أمري ملبايعة تكريًما

فيها: يقول التي

م��ع��ي ب��اي��ع��ت ق��د ال��ش��رق وف��ود وه��ذي م��ب��اي��ًع��ا أت��ي��ت ق��د ال��ق��واف��ي، أم��ي��ر

مستويًا. عودها ينبت الرمح قناة الصعدة: (6)
السنة. أو الزمن من املدَّة وهي — الحاء بكرس — حقبة جمع الحقب: (7)

35



(٢ (مجلد الشوقيات

البد فكان اإلسكندرية، يف وهو القصيدة هذه شوقي املرحوم نظم (8)
وقتئذ. فيها إلقامته وفاء املدينة هذه وصف من املستوعبة لشاعريته

قرص والحمراء: والخمر. السحر إليها ينسب بالعراق، مدينة موضع بابل: (9)
األندلس. يف مشهور

بني الواسع الطريق — بفتحها — فجِّ جمع الفاء: بكرس — الفجاج (10)
الجبلني.

يف بغداد مثل املغرب يف وكانت الكربى، األندلس عواصم إحدى قرطبة: (11)
اإلسالم. عصور أزهر يف والفنون للعلوم منبع كلتاهما املرشق،

البادية. يف السائرون البادون: (12)
ُولَِدت. أي نجلت: (13)

هو والطائي: الشهري. العبايس الشاعر البحرتي عبادة أبو هو الوليد: (14)
تمام. بأبي الشهري الطائي حبيب

الفقيد. عرَّبه هوجو، لفكتور كتاب البؤساء: (15)
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تيمور1 حممد

ال��ح��س��اِب1 ي��وم إِل��ى وث��َوْوا ال��يَ��ب��اِب ع��ل��ى ال��ق��ب��اَب ض��رب��وا
ال��ت��راب ف��ي س��ي��س��ك��ُن ي��وًم��ا ُم��َح��رٍَّك وك��لُّ َه��َم��دوا،
ال��ذئ��اب ش��رَّ ف��ت��ض��يَّ��ف��وا ال��ِب��َل��ى ِذئْ��ِب ع��ل��ى ن��زل��وا
ش��راب َص��ْرَع��ى أَو ب��ال��ق��اع ك��َرى َص��ْرَع��ى وك��أَن��ه��م
ب��ال��م��آب أَع��ل��ُم ف��ال��ل��ُه وت��ن��بَّ��ه��وا َص��َح��ْوا ف��إذا
ال��َج��ن��اِب م��ه��ج��وِر ه��ن��اك ِد ال��وف��و ُم��نْ��ف��ضِّ ك��لِّ م��ن
ث��واب2 ِم��ن ال��ذَِّخ��ي��رة إِال َم��ِض��نَّ��ٍة ك��لِّ َم��ْوُروِث
اإلِه��اب غ��ضَّ نُ��ْح��تُ��نَّ��ُه م��ح��م��ٍد ن��ائ��ح��اِت ي��ا
ان��ت��ح��اب ِم��ن ال��م��ك��رم��اُت ـ��ه ف��ي��ـ ت��ْخ��ُل ل��م َم��أْت��ٍم ف��ي
ال��ص��ح��اب إِل��ى وال��ح��ب��ي��َب ـ��ي��رة، ال��ع��ش��ـ ع��ل��ى ال��ك��ري��َم ت��ب��ك��ي
ِع��ت��اب3 ِم��ن ال��ُم��ْس��ت��ِه��لَّ��ُة ـ��نَّ ُدم��وُع��ُك��ـ ال��ِح��م��اِم َح��ْس��ُب
اْح��ِت��س��اب إِل��ى ف��ي��ه ِج��ئ��َن أو ل��ح��ك��م��ٍة ف��ي��ه ف��اْرِج��ْع��َن
ذه��اب إِل��ى ال��ع��ال��م��ي��ن ـ��ي��ُر َم��ص��ـ ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ف��ي
اق��ت��راب إِل��ى أَق��ام وَم��ْن َن، ال��ِع��ن��ا يَ��ثْ��ن ل��ْم س��اَر َم��ْن

شبابه فاخرتم يمهله لم املوت ولكنَّ االجتماعية، القصص بوضع اشتهر كبري أديب تيمور: محمد 1

.١٩٢١ سنة يف



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��لُّ��ب��اب األَدِب وك��اس��َب ـ��ِم ال��ص��م��ي��ـ ال��َح��َس��ِب وارَث ي��ا
ع��اب4 ك��ل م��ن ح��ي��اءَه ُل ال��رج��ا َع��ِل��َم ال��ذي واب��َن
ال��ِك��ت��اب5 ظ��ل ف��ي ع��ث��م��اُن ُك��تْ��ِب��ِه ف��ي وك��أَن��ه
ال��ش��ب��اب؟ ِن��َع��م ف��ي وأَن��ت ِب، ال��ش��ب��ا ِم��ن ن��ق��ْم��َت م��اذا
ال��ّرغ��اب؟ ال��ِم��ن��ح ق ُم��ط��وَّ ِع، ال��ن��ب��و ِه��بَ��ة ُم��ت��ح��ل��يً��ا
ِرك��اب؟ ف��ي م��ن��ه��ا أَن��ت ٍة ح��ي��ا ع��ن ��ُل ال��ت��رحُّ ولِ��م
ال��ُع��ب��اب؟6 ثَ��ب��ِج إِل��ى ت��ب��ل��ْغ ول��م ش��اِط��ئ��ه��ا، ت��ْع��ُد ل��م
ال��ِح��ج��اب7 ُم��وِح��ش��ِة أَب��ي��اِت، ال��ـ م��ح��زون��ة ع��ل��ى ِرف��ًق��ا
ال��ك��ع��اب8 ال��دن��ي��ا زه��ا وف��ي ـ��ِر، ال��ط��ري��ـ ال��ع��م��ر ف��ي ف��ق��َدتْ��ك
ال��رط��اب األَف��ان��ي��ن ب��ي��ن إِْل��ف��ه��ا وت��نْ��ُدب ت��ب��ك��ى،
ال��م��ص��اب ت��ح��ت وُرزوَح��ه وثُ��ْك��َل��ه أَب��اك وان��ظ��ر
ِغ��ي��اب9 م��ن ش��ْم��َس��ك ردَّ َش��َع يُ��و ِس��رَّ ي��م��ل��ك ك��ان ل��و
ال��ث��ي��اِب ُج��ُدِد ف��ي ـ��م��ث��ي��َل ال��ت��ـ َج��ال م��ْن غ��ي��َرك أَع��ِل��ْم��ت
ال��ُع��ج��اب ال��ه��زل ِم��ن ُح��َل��الً ِه ِج��دِّ غ��رائ��َب وك��س��ا
ال��ش��ب��اب أََرِب م��ن ل��ي��س ـ��ُز ال��ت��م��يُّ��ـ ح��ي��َن ُم��ت��م��ي��ًزا
ال��ش��ه��اب ذَنَ��َب ال ع��ل��ي��ه، َب ال��ش��ه��ا ك��ن��َت ال��ُع��ال أُُف��ُق
ال��ِغ��ض��اب ب��ال��ُح��ُس��ِد ف��ي��ه ُع��ك ذَْر ض��اق ي��وٍم ي��اُربَّ
ال��ذُب��اب م��ائ��دُة ال��ش��ه��ُد ج��م��ع��تَ��ه��م ف��أن��ت َس��ْع��ه��م
ال��س��ب��اب ن��ْق��َد ل��ه��م ودَع ِف، ال��َع��ف��ا ن��ْق��َد م��ن��ُه��ُم ُخ��ذْ
ال��ص��ع��اب م��ن ت��ُع��دُّ ال م��ا وأَْوِج��ِه ال��نُّ��ب��وِغ دوَن
��ب��اب10 ب��ال��ضَّ ُ ت��ه��زأ ال��ش��م��س ـ��ت ُك��نْ��ـ األَْوَج ب��ل��غ��ت ف��إذا
اق��ت��راب ف��ي ق��ْوِم��ك آم��اُل ف��ه��ذه ؛ ت��ب��ع��دنَّ ال
ال��س��ح��اب ف��ي يُ��َرْف��ِرف م��ل��ًك��ا ف��وَق��ه��م ب��روح��ك أُش��ُرْف
ال��ِك��ذاب ال��دن��ي��ا ُزْخ��ُرِف ع��ن نُ��زَِّه��ْت ب��ع��ي��ٍن وان��ظ��ر
غ��اب11 ج��الَل ال��دي��اَر ك��َس��ِت أُّم��ًة ِل��َداِت��ك ِم��ْن ت��َر
ن��اب ب��غ��ي��ر ت��ص��ول أَو ـ��ٍر، ُظ��ْف��ـ ب��غ��ي��ر ت��ج��ول أُْس��ٌد
ال��ص��واب12 م��ع ال��س��الُح ِن��ْع��َم ِس��الَح��ه��م ال��ث��ب��اَت ج��ع��ل��وا
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ال��ِخ��ط��اب ف��ْص��ِل إِل��ى ب��ل��غ��ْت ف��ِإن��ه��ا األُم��وُر ��ا أَمَّ
ال��رح��اب ُق��دس ف��ي ل��ل��ه ��ًه��ا تَ��وجُّ م��ل��ْك��َت ف��إذا
ب��اب خ��ي��َر ل��ل��ِك��ن��ان��ِة ـ��ت��ح ي��ف��ـ األَب��واِب ف��ات��َح َس��ْل

هوامش

املقربة. عن الكناية هو هنا: القباب برضب واملقصود قبة، جمع القباب: (1)
به. للضنِّ موضًعا يكون النفيس اليشء هي املضنة: (2)

املوت. :— الحاء بكرس — الحمام (3)
اشتهر اثًا بحَّ عامًلا كان تيمور، باشا أحمد املرحوم هو إلخ: الذي.. وابن (4)

الكتب. أثمن وباقتناء الواسع باالطالع
عفان بن بعثمان شيخوخته يف الكتب عىل إقباله يف الفقيد والد يشبه (5)

يده. يف العزيز والكتاب مات الذي الثالث الخليفة
وسطه. وثبجه: البحر. العباب: (6)

خدرها إن يقول: السيدة، هذه مصاب شدة عن كناية الحجاب: موحشة (7)
صاحبه. قلب يف والهلع الوحشة يبعث صار حتى األنس من أفقر

كان أنه الكعاب» «الدنيا بقوله: ويقصد الشباب، سن هو الطرير: العمر (8)
وثروتها. بنعيمها مزهوَّة دنيا يف يعيش

لبني وأرسله هللا اصطفاه نون، بن يوشع هو :— التوراة يف كما — يوشع (9)
أن هللا إىل ابتهل وقائعه بعض ففي الجبَّارين، بمحاربة وأمره موىس، بعد إرسائيل
ذلك. نحو أو يوم مدة تغرب ولم فوقفت أعدائه، من ينتقم حتى الشمس تقف

العلو. األوج: (10)
مأوى وهي غابة، جمع والغاب: السن. يف له املقاربون اإلنسان: لدات (11)

اآلساد.
.١٩١٩ سنة ثورة يف املرصية األمة شباب يصف (12)
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وف1 يعقوبرصُّ

خ��راب1 َوِش��ي��ُك ُع��ْم��راٌن وأَرُض��ِك َس��راِب ِخ��داُع دن��ي��ا ي��ا س��م��اُؤِك
ِذئ��اب ُق��ع��وُد أَو ِض��ب��اٍع، ق��ي��اُم ح��وَل��ه��ا ط��اَل ج��ِي��ف��ٌة إِالَّ أَن��ِت وم��ا
ون��اب يَ��ِع��ّف ل��م ب��ُظ��ْف��ٍر ع��ل��ي��ك ف��أَق��ب��َل��ْت األُس��وَد ال��ج��وُع َ أَل��ج��أ وك��م
ِرك��اب ُغ��ب��اِر ف��ي ِرك��ابً��ا وَم��رُّوا ��َرى ال��سُّ َم��ْق��ط��ع ف��ي األَظ��ع��ان م��ن َق��َع��ْدِت
ن��اب��ي2 األَِح��بّ��ِة َم��يْ��ِت ع��ن ال��لَّ��ْح��ِظ م��ن ب��س��اخ��ٍر ال��َوداِع ف��ي ع��ل��ي��ه��م وُج��ْدِت
ل��ِغ��ي��اب ت��س��ت��وح��ش��ي ف��ل��م وم��ال��وا ص��ح��ب��ٍة ح��اض��ُر ي��ؤنِ��ْس��ِك ف��ل��م أَق��ام��وا،
ك��ذُب��اب َه��ي��نً��ا خ��ْل��ًق��ا ال��ج��ي��َش ي��رى ك��ق��ائ��ٍد ال��بَ��ن��ي��َن ل��ل��م��وِت ت��ُس��وِق��ي��َن
ب��ت��ب��اب3 أَج��ن��اَده آذن��ْت وإِن وس��الم��ًة ل��ه ُس��ل��ط��انً��ا ال��ح��رَب رأى
ُرض��اب4 ش��ه��َد ال��ُض��رِّ َم��ذاق بَ��ن��وِك ي��ج��د ل��م لُ��ب��ان��ِك ف��ي غ��روٌر ول��وال
وث��اب5 َم��ج��اَل ال��ع��ان��ي ول��ل��ُم��ْق��َع��ِد ف��ت��ن��ٍة َم��ش��اِه��َد ل��ألَع��م��ى ك��ن��ِت وال
ال��م��ت��ص��اب��ي ال��ُف��رص��ِة ب��ع��َد َك��رَّ وال ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ال��ِغ��رِّ ال��ن��اش��ئ رأُْي ض��ّل وال
ِح��س��اب أَل��ف ال��ق��ب��َر ب��ي��دي��ه بَ��ن��ى ب��ع��َدم��ا ل��ل��م��وِت ��اُر ال��ح��فَّ ح��س��َب وال
ِص��ح��اب��ي ح��ق��وَق أَق��ض��ى إِن��م��ا أََج��ْل، وص��اح��ٍب ِخ��لَّ ك��لَّ يَ��رثِ��ي ي��ق��ول��ون:
ث��واب��ي ُح��ْس��َن ال��ش��ع��ِر ع��ي��وَن ج��ع��ل��ُت ال��م��َدى ج��رى ��ا ف��ل��مَّ دم��ع��ي، َج��زيْ��تُ��ُه��ُم

للعلم، متبتالً كان املقطم، وجريدة املقتطف مجلة صاحبي أحد وف، رصُّ يعقوب الدكتور هو 1

.١٩٢٨ سنة تويف بالبنان، إليهم يشار الذين والعلماء الُكتَّاب طليعة يف معدوًدا
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َص��واب6 ل��س��اَن وب��ال��م��س��ت��ق��لِّ��ي��ه��ا واع��ٍظ م��ن��ب��َر األَع��واِد ب��ذَُرى ك��ف��ى
ج��واب��ي ت��رْك��َت م��ا ال��م��ن��اي��ا ول��وال ال��ِب��َل��ى م��ن��زِل م��ن ي��ع��ق��وُب ي��ا دع��وتُ��ك
وص��اب؟7 ب��ف��ي��ك َش��ه��ٍد أَثَ��را ل��ه��ا ي��زْل ول��م وك��ي��ف ال��دن��ي��ا، أُذكِّ��رك
ك��ت��اب8 ِت��ْل��َو ال��ح��م��ِد ك��ت��اَب وُس��ق��ن��ا ن��اض��ًرا ب��األَم��ِس ال��غ��اَر إِل��ي��ك ح��م��ل��ن��ا
ِع��ق��اب ل��س��اَن أَو ث��واٍب، ل��س��اَن لُ��بْ��ثُ��ه��ا ق��ّل وإِْن ال��دن��ي��ا انْ��ف��ّك��ِت وم��ا
ِط��الب وب��ي��ن ت��ع��ل��ي��ٍم ب��ي��ن َم��ض��ْت ��ًة ِح��جَّ خ��م��س��ون ال��ع��ل��ِم س��ب��ي��ِل ف��ي أَال
رغ��اب ال��ك��م��اِل ف��ي ن��ف��ٍس ب��آم��ال ون��ه��اِره��ا ل��ي��ل��ه��ا ط��واَل��ْي ق��ط��ع��َت
وِك��ذاب9 َه��وش��ٍة ع��ن ف��ن��ّزْه��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ٌة إِل��ي��ك تُ��ل��ق��ى ال��ل��ُه رأَى
ِس��ب��اب وس��وَق ل��غ��ٍو م��ن��ت��َدى وال وال��ه��وى ال��ح��ق��ِد آل��َة ت��ت��خ��ذْه��ا ول��م
ِش��ه��اب ُش��ع��اع ف��ي إِالّ ن��ْس��ِر ف��ل��م وب��ي��اِن��ه��ا ع��ل��ِم��ه��ا ب��نُ��وَرْي َم��ش��يْ��ن��ا
ش��ب��اب إِم��اَم أَو ن��ْشءٍ، م��ع��لِّ��َم ع��ل��ي��ه��م��ا ق��م��َت ج��ي��ل��يْ��ن ب��ه��ا وع��ش��ن��ا
ِع��ذاب10 ال��طُّ��روس ف��ي ُع��ي��وٍن ح��واش��ي ك��أَن��ه��ا ال��ك��الِم َع��ْف��ِو م��ن رس��ائ��ُل
ِخ��ض��اب11 اب��ُن ب��ه ي��ش��ق��ى وال ِغ��ذاءً، ت��ِم��ي��َم��ة اب��ُن ب��ه يَ��ْش��ق��ى ال ال��م��ْح��ُض، ه��ي
وِه��ض��اب ُربً��ى م��ن ل��دي��ه��ا م��ا ع��ل��ى ال��ه��وى ب��ه��ا وق��ْف��َت ال��ُف��ص��ح��ى م��ن ُس��ه��وٌل
غ��راب َح��ْج��ُل األم��ث��ال: ف��ي ق��ي��ل ك��م��ا م��ش��ي��ًة وال��غ��رِب ال��ش��رِق ب��ي��ن ِض��ع��َت وم��ا
ب��ع��اب ال��رج��اَل ال��ن��ق��ُل وَس��م إِذا ن��اق��ٍل ُس��م��ع��َة م��ن��ك أَن��ق��ى أََر ف��ل��م
ِل��ن��ص��اب وال الس��ٍم، ردَّه ف��م��ا ُم��ع��رٌِّب ��ِريَّ ال��سَّ ال��ق��وَل أَخ��ذ وك��م
ب��اب م��ن��اِك��َب ض��اق��ت م��ا ف��وال��ل��ِه غ��ي��ره��ا ب��خ��ي��راِت ال��ُف��ص��ح��ى ع��ل��ى وف��ْدَت
ِرح��اب ف��س��ي��ح ف��ي ف��ح��لُّ��وا و(روم��ا) و(ف��ارٌس) م��ن��ه��ا (ي��ون��اُن) َدن��ْت وِق��ْدًم��ا
َص��ح��اب��ي وأَن��ت ت��وح��ي��ٍد ح��ق��ي��ق��ُة ك��أَن��ه ال��ش��ري��ِف ل��ل��ع��ل��م ت��ب��تَّ��ْل��َت
ك��اب��ي12 ال��س��ي��اس��ة ف��ي ج��واٍد وك��لُّ (ف��ارًس��ا) ال��س��ي��اس��ِة َم��ي��دان ��م��ت وج��شَّ
ِش��غ��اب ك��لَّ ف��ضَّ ح��ت��ى ال��ده��ُر ب��ن��ا يَ��زْل ف��ل��م ِش��غ��اٍب، ف��ي و(ن��م��ٌر) وك��ن��ا
ِرق��اب13 وف��كِّ أغ��الٍل ل��ت��ح��ط��ي��م يَ��راَع��ه ف��س��لَّ ال��ك��ب��رى، ال��ث��ورة رأَى
ُم��ص��اب ك��لِّ ع��ن��َد ب��ن��ي��ه��ا ت��ل��مُّ ع��ش��ي��رٌة أَو أُس��رٌة إِالَّ ال��ش��رُق وم��ا
َس��ح��اب ك��لِّ أَع��ط��اف م��ن ت��ح��دَُّر ورح��م��ٌة ال��ش��ي��وِخ ش��ي��خ ع��ل��ى س��الٌم
ِرط��اب ال��ِخ��الل ف��ي ط��يِّ��ب��اٍت ع��ل��ى ويَ��غ��ت��دي ي��روُح َريْ��ح��اٍن ��اُف ورفَّ
ب��إي��اب ن��ف��ت��ك��ر ل��م وإِن وش��وٌق س��اع��ًة ع��ه��دك ن��نْ��َس ل��م وإن وِذك��رى
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وف رصُّ يعقوب

ب��ِح��ج��اب؟14 س��تَّ��ْرن��ُه أَم َج��ب��ي��نَ��ك، ال��ِب��َل��ى ع��ل��ى َع��رْض��َن ه��ل ��واف��ي ال��سَّ ووي��َح
َك��ع��اب15 ال��ص��الة ف��ي بَ��ت��وٍل ح��ي��اءُ ك��أَن��ه ف��ي��ه ك��ان م��اءً ُص��نَّ وه��ل
داب؟16 خ��ل��يَّ��َة أَم ح��ي��اًة، أَك��ان��ت س��ائ��ٍل غ��ي��َر ت��دَْع ل��م ل��ح��ي��اٍة وي��ا
غ��اب؟ يَ��راع��َة أَو َوْش��ي، يَ��راَع��َة ب��ن��انُ��ه��ا وك��ان ك��ان��ْت ي��ٌد وأَي��ن
خ��اب��ي ال��م��ع��ال��م َرثِّ ال��ث��رى ب��ب��ط��ن َه��يْ��ك��ٍل ُرْك��ِن ف��ي األَخ��الِق ع��ل��ى وَل��ْه��ف��ي
ك��ع��ذاب ل��ذٍَّة ف��ي أَو ال��ع��ي��ش، م��ن ك��ل��ذَّة ع��ذاٍب ف��ي ون��م��ض��ي ن��ع��ي��ش
ب��ذه��اب ��َرْت ُف��سِّ ان��ت��ه��ي��ن��ا ��ا ف��ل��مَّ م��ذه��ٍب ك��ّل ف��ي األَح��الم م��ن ذه��ب��ن��ا
تُ��راب واب��ُن ال��م��وِت ل��َع��ْم��ُر تُ��راٌب ع��ي��ُش��ُه ط��ال وإِن ع��ي��ٍش أَخ��ى وك��لُّ

هوامش

رسيع. ووشيك: املاء. كأنه النهار وسط يف يرى ما هو الرساب: (1)
املتباعد. املتجايف النابي: (2)

الهالك. والتباب: أنذرته. أي بكذا، آذنته يقال: (3)
يطلبها الحاجة وهي لبانة، جمع :— مضمومة الالم بتشديد — اللبان (4)
ريق هو الرضاب: والرغبة. ة الهمَّ علو من يدافع بل إليها، احتياج غري من اإلنسان

فمه. يف دام ما اإلنسان
يقيد. أن شأنه من ألن بالعاني؛ األسري ى سمَّ وهنا املقيد، العانى: (5)

براكبيها. أي باملستقليها: (6)
. املرُّ والصاب: النحل. عسل الشهد: (7)

والغار: املقتطف. ملجلته الفيض اليوبيل يف بالفقيد االحتفال إىل إشارة (8)
الظافرين. أكاليل منه تتخذ كانت شجر ورق

علمية صحيفة أمجد بحق تعدُّ التي املقتطف مجلة هي الصحيفة هذه (9)
بتحريرها. مختًصا الفقيد وكان كله، العربي الرشق يف أدبية

ويقصد املاء، عيون هي العيون: إلخ» عيون.. حوايش «كأنها قوله (10)
حواليها. تنبت التي والزهور النباتات بحواشيها:

يقصد خضاب: وابن تميمة وابن يشء، كل من الخالص هو املحض: (11)
شعره. يخضب الذي الشائب وبالثاني الناشئ، اليفع باألول
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(٢ (مجلد الشوقيات

الثاني الرشيك نمر، فارس الدكتور هو البيت هذا يف بفارس املقصود (12)
كان كما بالسياسة، املختصُّ الرشيك ولكنه واملقطم، املقتطف مجلتي يف للفقيد
املثل إىل رقيقة إشارة كابي، السياسة يف جواد وكل وقوله: بالعلم، مختًصا الفقيد

هفوة». عالم ولكل كبوة، جواد «لكل القائل:
متأثًرا كان ولكنه املشاغبة، يف حبًا يشاغب لم نمر الدكتور أن يريد (13)

عامة. بفكرة
الرياح. السوايف: (14)

تعاىل. هللا إىل الدنيا وعن الرجال عن املنقطعة البتول: (15)
الدأب. بمعنى الداب: (16)
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بك1 حسنيشريين

م��ح��راِب��ه1 م��ن ال��َوْرِد ن��ق��َل ن��ق��ل��وه ��ًزا ُم��َج��هَّ ال��ع��اب��دي��َن زي��َن أَرأَي��ت
أَت��راب��ِه2 م��ن ال��م��أل��وِف ِل واألَوَّ ح��ي��اِت��ه وِص��نْ��ِو ت��ْوأَِم��ِه دار م��ن
وغ��اِب��ه3 ال��م��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ بُ��ْح��ب��وَح��ِة إِل��ى ال��دن��ي��ا ب��اط��ِل م��ن ب��ه س��اروا
أَع��ق��اب��ه م��ن األَق��واِم وَم��ص��اي��ِر َق��ب��ل��ه آدَم ل��س��ب��ي��ل ب��ه وم��َض��ْوا
ِرك��اب��ه ِط��ب��ُب األَرِض ِج��ي��َد ويَ��َم��سُّ َس��ري��ِره َزِك��يِّ ع��ل��ى ال��س��م��اءُ ت��ح��ن��و
ث��ي��اب��ه وِط��ي��ِب َم��ْح��ِم��ِل��ه، ِط��ي��ب م��ن وراُح��ه��م ال��ح��ام��ل��ي��ن ه��اُم وتَ��ط��يَّ��ب
ذَه��اب��ه ب��َوْش��ِك آذن��ه��ا آذاُر َربْ��َوٌة ب��ج��اِن��بَ��يْ��ِه م��ص��َر وك��أَنَّ
أَث��واب��ه4 م��ن ل��ل��ف��ق��راءِ يَ��نْ��َس��لُّ ال��ن��دى ل��ع��ادت��ه ط��رٍب م��ن وي��ك��اد
أَح��س��اب��ه ع��ن ف��أَب��ان ال��ف��ت��ى ن��ض��ح وربَّ��م��ا ال��طَّ��يِّ��ب��ي��َن، اب��ُن ال��طًَّ��يِّ��ُب
آداب��ه وف��ي ش��ائ��ن��ٍة، ك��ل م��ن أَخ��الق��ه ف��ي ال��م��ع��ص��وُم وال��م��ؤم��ُن
ِك��ت��اب��ه وح��ول َم��س��ج��ده، َص��ْح��ِن م��ن ال��دَُّج��ى َغ��ل��ِس ف��ي ال��ل��ُه ي��راه أب��ًدا
ب��ب��اب��ه يَ��ع��ت��ِص��ْم��َن األَرام��َل وي��رى ب��ظ��لِّ��ه الئ��ذي��ن ال��ي��ت��ام��ى وي��رى
ش��ب��اب��ه ح��قِّ غ��ي��َر م��ن��ه��ا يَ��نْ��َس ل��م ج��م��ي��َع��ه��ا ال��ح��ق��وَق أَدَّى ق��د وي��راه
ِص��ح��اب��ه5 ح��قَّ األح��س��اب م��ن وق��ض��ى أَْه��ِل��ه ��َة ِح��صَّ ال��م��ع��روف م��ن أّدَّى

الشعراء أمري وبني بينه وكانت األخالق، مكارم أمثلة من عاليًا مثاالً كان شريين: بك حسني 1

لشقيقه وتعزية له رثاء القصيدة هذه فيه فنظم ،١٩٣١ سنة يف تويف وقد القربى، تشبه صداقة
شريين. بك إسماعيل



(٢ (مجلد الشوقيات

إِي��اب��ه؟6 ي��وُم أَيَّ��اَن يَ��ع��د؟ ل��ْم ِل��َم ب��ه ذه��ب��وا ه��ل أَب��وِك؟ أَي��ن (م��ه��وي��ُش).
ِرح��اب��ه ك��ري��م ع��ل��ى ف��اح��س��ب��ي��ه ب��ِك، وَع��يْ��نَ��ه ال��ك��ري��َم ال��ل��َه وكَّ��ل ق��د
تَ��ْس��ك��اب��ه وم��ن ال��ش��اك��ي، دم��ع��ِك م��ن ��ْل��ِت��ه َح��مَّ م��ا ي��ك��ف��ي��ه ال��بُ��ك��ا، وَدِع��ي
ِب��َص��اب��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ن��اُت ش��ربَ��ْت ط��ال��م��ا ي��ا ب��ح��ادث ش��ِربْ��ِت ول��ق��د
ب��ه؟ م��اذا ح��الُ��ه؟ م��ا وس��ؤاِل��ه��م: ُع��وَّاده ع��ل��ى غ��اٍد ام��رٍئ ك��لُّ
ِط��الب��ه؟ وراءِ م��ن ال��م��ِن��يَّ��ِة وُخ��ط��ى ط��وي��ل��ًة ال��ح��ي��اِة ط��ل��ب ف��ي وال��م��رءُ
ودع��اب��ه وح��ن��اِن��ه، َع��ْط��ف��ه، ف��ي م��ك��انَ��ه ي��ق��وم م��ا ��ِك) (َع��مِّ ب��رِّ ف��ي
ُم��ص��اب��ه7 ل��م��ث��ُل يُ��خ��ل��ق ل��م ال��ص��ب��ُر ف��تً��ى ع��ن َص��بْ��ُرِك ك��ي��ف (إِس��ك��ن��دري��ُة)،
ِش��ه��اب��ه ُش��ع��اع م��ن َف��ض��اؤِك وَخ��ب��ا َس��ح��اِب��ه��ا بَ��ري��ق م��ن س��م��اؤك َع��ِط��َل��ْت
ب��َق��راب��ه ت��ت��م��تَّ��ع��ي ول��م م��ن��ه، ت��ت��زوَِّدي ول��م َق��َض��ى، ال��ش��ب��اِب َزيْ��ُن
نُ��وَّاب��ه ف��ي ��دق ال��صِّ يَ��ْه��َوى وال��ش��ْع��ُب ن��ائ��ٍب أَص��دَق ف��ك��ان ع��ن��ِك؛ ن��اَب ق��د
آراب��ه؟ إِل��ى يُ��ب��لِّ��ُغ��ه س��بَ��بً��ا َم��رًَّة األَم��ان��َة اتَّ��خ��ذ أَع��ل��م��ِت��ه
ش��ب��اب��ه ِك��راَم ال��وادي ل��ه��ا ي��رج��و ل��م��واق��ٍف ��الً م��ؤمَّ ك��ان ع��اش ل��و
ِخ��ط��اب��ه س��ح��َر األَس��م��اَع وي��ن��اِوُل ِف��ْك��ِره ِه��ّم��َة األَل��ب��اِب ع��ل��ى يَ��ج��ل��و
َك��داب��ه8 ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ع��ه��د ويَ��ِف��ي ب��الِده ب��ح��قِّ ك��َديْ��َدِن��ِه ويَ��ِف��ي
ب��ن��اب��ه9 ال��َع��ض��وُض ال��ده��ُر َس��يَ��بُ��تُّ��ه��ا َع��الق��ٍة ك��لُّ (إِس��م��اع��ي��ُل)؛ تَ��ْق��واَك
ل��ع��ذاب��ه ُم��وَج��ًع��ا ال��ل��ي��ال��ي ِب��تَّ َف��ْق��َده ال��َع��ِش��يَّ��َة ذُق��َت ال��ذي إِنَّ
ِش��ع��اب��ه10 وب��ي��َن ال��ذك��رى ع��اَل��م ف��ي َف��الِق��ِه ، َم��رَّتَ��يْ��ِنِ ِص��نْ��َوَك ف��ارق��َت
ِغ��ي��اب��ه ِب��َط��يِّ ل��ن��ا يَ��َديْ��ِن ال َم��ْن ال��ن��وى م��ن تَ��ُردُّ ال��ذك��رى ع��ادة م��ن
وِك��ذاب��ه ص��دق��ه ف��ي ُم��ْس��تَ��ْع��ذٍَب وِس��ن��اِت��ه ال��َك��َرى ك��أَح��الم ُح��ل��ٌم
أَح��ب��اب��ه ع��ل��ى يَ��ب��ك��ي ال��ه��وى ف��أَخ��و اْس��تَ��بْ��ِق��ه��ا أق��ول: ال ُدم��وَع��َك اس��ُك��ْب

هوامش

ويف عنهما، هللا ريض الحسني سيدنا ابن العابدين زين بعيل تشبيهه أراد (1)
الفرزدق: الشاعر يقول هذا العابدين زين

«ن��ع��م» الؤه ك��ان��ت ��د ال��ت��ش��هُّ ل��وال ��ده ت��ش��هُّ ف��ي إال ق��ط «ال» ق��ال م��ا

للقرب. تهيئته امليت: وتجهيز
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بك شريين حسني

الفقيد حال وهذه بطن، يف غريه مع املولود والتوأم: الشقيق. األخ الصنو: (2)
معه. متقاربة سن يف ُولُِدوا الذين وزمالؤه املرء لدات واألتراب: أخيه، مع

وسطه. املكان: بحبوحة (3)
الكرم. الندى: (4)

املحتاجني. بواجب والقيام بالناس الربِّ بمعنى هنا املعروف (5)
الفقيد. ابنة عىل علم وهو تركي، اسم مهويش: (6)

بلديتها. مجلس وعضو منشأ، اإلسكندرية من الفقيد كان (7)
العادة. الديدن: (8)

املرثي. شقيق شريين بك إسماعيل (9)
الحرب زمن طيلة سويرسا يف مغرتبًا كان الفقيد أن إىل البيت هذا يشري (10)

الكربى.
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املطلب1 عبد حممد

ال��تَّ��ِع��ْب1 ال��دَّه��ِر راح��َة ��ى وت��ل��قَّ ال��َوِص��ْب ال��ش��اك��ي ِع��لَّ��ت��ه م��ن ق��ام
ال��ُم��طَّ��ِل��ب2 ب��ع��ب��د ال��ن��اع��ي ه��ت��َف واس��ت��رج��ع��ي اص��ب��ري ال��ن��ف��ُس، أَيَّ��ه��ا
ال��تُّ��ُرب ف��ي ُم��ن��ت��ه��اه ح��يٍّ ك��لُّ ق��ب��َل��ه َم��ْن ع��ل��ى ال��تُّ��ْرَب ن��زل
ال��َح��ِدب وال��َج��دِّ ال��ُم��ْش��ِف��ِق ك��األَِب إِرش��اِده ف��ي ال��لَّ��يِّ��ُن ذه��ب
ال��لَّ��ِع��ب م��ع��ن��ى م��ن ال��ِج��دِّ وال��ق��ري��ُب ال��رِّض��ا َم��ْع��نَ��ى ِم��ْن ال��َع��تْ��ِب ال��ق��ري��ُب
ال��َك��ِذب ب��ال��ُوّد اإلِخ��واُن َظ��ه��َر إِذا ال��ُودِّ ف��ي ال��ص��ادُق واألَُخ
َط��ِرب ��ْف��ِو ال��صَّ م��ج��ل��س ف��ي َف��ِك��ٌه ُم��ْح��تَ��ِش��ٌم درس��ه، ف��ي خ��اش��ٌع
وَح��َس��ب دي��ن أَه��َل وش��ب��ابً��ا ص��ال��ًح��ا ٌ نَ��ْش��أ األَوط��اَن ق��لَّ��د
ال��لَّ��ِج��ب3 ب��ال��ج��ي��ش ال��دول��ِة َص��ول��َة غ��ِده��ا ف��ي ب��ه��م ص��ال��ْت ربّ��م��ا
ال��ُق��ُض��ب م��ق��ام��اِت وأَق��ام��وه��ا أَرم��اَح��ُه��ُم األق��الَم ج��ع��ل��وا
ان��ت��س��ب؟ ال��ع��ل��م إِل��ى َم��ـ��ْن يَ��ب��ِغ��ي ك��ي��ف ب��ه��ا ال��بَ��ْغ��ِي إِل��ى ي��م��ي��ل��ون ال
َع��ذُب َل��ْف��ٍظ أَو ، َرقَّ م��ع��نً��ى ك��لُّ ج��اءَن��ا وم��ن��ه��م ال��بَ��ْدِو، ش��اِع��َر
ال��ُع��ُش��ب أََص��ل ف��ي ال��م��اءِ َج��ري��اَن ص��اف��ي��ًة أَل��ُس��نُ��ُه��م ج��رت ق��د
ال��ُك��تُ��ب4 َح��ْش��ِو أَو األق��الم، ُك��ْل��َف��ِة وم��ن ال��ط��ب��ِع، َع��نَ��ِت م��ن َس��ِل��َم��ْت

يف مؤثًرا الشعر ينظم كان العلوم، دار مدرسة يف األدب أستاذ املطلب عبد محمد األستاذ هو 1

حفلة له وأقيمت ،١٩٣١ سنة تويف وقد البدو. بشاعر يلقب كان ولذلك البادين؛ طريقة نظمه
القصيدة. هذه فيها ألقيت تأبني



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��ِح��َق��ب5 ال��ق��ي��س) َ (اْم��َرأ ف��ي��ه��ا ��رت َع��مَّ ب��ادي��ٍة ف��ي ال��ي��وم ن��زْل��َت ق��د
وال��َوَص��ب6 ع��ن��ه ال��لَّ��ْوع��َة نَ��َف��َض س��ال��يً��ا ف��ي��ه��ا (ال��م��ج��ن��وُن) وم��ش��ى
ال��ُخ��َط��ب يُ��نْ��ُش��وا أَو ال��ش��ع��َر ف��ي��ه ل��ك ي��ن��ظ��م��وا ل��س��انً��ا ال��ن��اَس أَِع��ر
ال��َع��َج��ب ��نْ��ِع وال��صُّ ال��ُخ��ْل��ِق، ج��الل م��ن ُم��ْل��ِك��ه ف��ي ل��ن��ا ال��ُخ��ْل��َد ِص��ف ُق��ْم
ال��ذه��ب7 أَب��اري��ق ف��ي وُس��الٍف ال��رُّبَ��ى ي��واق��ي��ِت ف��ي وث��م��اٍر
ال��رح��ب وُع��ل��ِويِّ ال��س��اِح ُق��ُدس ف��ي األَب��رار ع��ل��ى ال��ش��ع��َر وان��ث��ر
ال��َق��َص��ب8 ف��ي ب��ال��ق��واف��ي وتَ��رنَّ��ْم َق��َص��ٍب ُع��وَدْى (رض��واَن) واس��ت��ِع��ر
ال��م��ن��س��ِك��ب ال��رَِّح��ي��َق ت��تَ��س��اَق��ْوَن ك��م��ا إِل��ه��يٍّ��ا، ب��ال��م��ع��ن��ى واْس��ِق
ال��ُح��ُج��ب وال��رُّس��ُل ال��رْح��م��ُن َرف��َع ب��ه ل��ل��ع��رِش س��بَّ��ْح��َت ك��لَّ��م��ا
األَِرب9 ال��ج��م��ُع ُط��الَّب��ه��ا م��ن ل��َك وَف��ى ال��داُر ه��ذه ت��أَّم��ْل؛ ُق��ْم
ال��نُّ��ُج��ب10 ال��داِر ب��ن��و ال��ح��قَّ وق��ض��ى ُرْك��ِن��ه��ا ل��ب��ان��ي ال��داُر وَف��ِت
ُط��ِل��ب ال��ش��ي��ُخ إِذا ث��م زم��نً��ا، َش��ي��ِخ��ُه��ُم ع��ل��ى ال��ع��ل��َم ط��ل��ب��وا
يَ��ِغ��ب ل��م ق��ل��ٍب، ك��لِّ ف��ي م��اث��ٌل ل��ك��نّ��ه أَع��ي��ن��ه��م، ع��ن غ��اَب
ي��ح��ت��ِج��ب م��ا ط��ي��ٌب وم��ث��اٌل ت��خ��ت��ف��ي م��ا ُم��ْح��ِس��نَ��ٌة ص��ورٌة
َوج��ب م��ا وي��ق��ض��ي األُخ��رى يُ��ن��ِص��ُف م��ض��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��واج��ِب رج��ُل
ذه��ب ال��ن��اُس ذه��ب ق��د وك��م��ا دن��ي��اُه��ُم ف��ي ال��ن��اِس َع��يْ��َش ع��اش
وال��ع��رب ق��دي��ًم��ا ال��ن��اِس ُع��َج��ُم ��ن��ُه لُ��قِّ ال��ذي ال��درَس أَخ��ذ

هوامش

ة. الهمَّ علو من أو مرض من املتعب بالوصب: يريد (1)
راجعون﴾ إليه وإنا هلل ﴿إنا قول: هو االسرتجاع: (2)

ة. والعدَّ العدد الكثري اللجب: الجيش (3)
املشقة. العنت: (4)

املعروف. الجاهيل الشاعر القيس: امرؤ (5)
القيس. كامرئ البادية شعراء من ليىل، مجنون املجنون: (6)

الياقوت. تشبه التي والثمار بالورد املتفتِّحة األكمام الربى: يواقيت (7)
الخمر. والسالف:

يرتنم الذي الناي أو املزمار والقصب: الجنة. عىل القائم امللك هو رضوان: (8)
به.
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والدهاء. والكياسة الحصافة الكثري أي األرب: الجمع (9)
نجيب. جمع النُُّجب: (10)
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يرثيجدته1

ال��ح��ادث��اِت ك��لُّ ه��ذي��ن وم��ن ول��ل��م��م��اِت ل��ل��ح��ي��اِة ُخ��ِل��ْق��ن��ا
ب��ال��ك��ائ��ن��ات خ��ي��الُ��ُه يَ��ُم��ّر لَّ��ْم ك��أَن ويَ��ُم��ْت يَ��ع��ش يُ��وَل��ْد وَم��ْن
ال��ن��ائ��ح��ات1 ب��ي��َن ال��م��رءِ ك��ن��ع��ش ال��رَواق��ي أَي��دي ف��ي ال��م��رءِ وَم��ْه��ُد
أَذاة؟2 م��ن ��ُر ال��م��ع��مَّ ي��خ��ل��و ف��ه��ل اْش��ت��ك��اء م��ن ال��ول��ي��ُد َس��ِل��َم وم��ا
ول��ل��َق��ن��اة ل��ل��ُح��س��ام م��ق��اص��ُد ف��ي��ه ن��ح��ن ق��ت��اٌل ال��دن��ي��ا، ه��َي
ال��ث��ب��ات إِل��ى ال��ج��ب��اُن ُدِف��َع ك��م��ا إِل��ي��ه م��دف��وٌع ال��ن��اِس وك��لُّ
آت��ي ال��م��ق��دوِر ي��ِد م��ن ب��س��ه��ٍم نُ��رَم��ى ث��م ُع، نُ��َروَّ م��ا ُع نُ��َروَّ
��الة وال��صَّ ال��تِّ��الوِة ع��ن ثَ��راِك ت��ج��ِزي (ت��م��زاُر) ي��ا ال��ل��ِه ص��الُة
ال��ُف��ْض��ل��ي��ات ال��م��ح��س��ن��اِت م��ث��اَل ف��ي��ه��ا ك��ن��ِت ع��اًم��ا ت��س��ع��ي��ن وع��ن
ال��م��وم��ن��ات أَمُّ أَن��ِت ل��ع��ل��ِك : ك��لُّ ف��ق��ال ال��م��ؤم��ن��اِت، بَ��َرْرِت
ال��ب��اق��ي��ات ك��لُّ ال��ي��وَم وأن��ِت ب��اق��ي��اٌت ال��ف��ض��ائ��ل ف��ي وك��ان��ت
ال��ب��ن��ات أو ال��ب��ن��ي��َن ب��م��ن��زل��ة م��ن��ه��م وك��ن��ِت ال��م��ل��وُك. ت��ب��نَّ��اِك
وال��ص��ال��ح��ات ال��تُّ��َق��ى ويُ��ؤُوَن ش��تَّ��ى م��ن��ِك ال��م��ن��اق��َب يُ��ِظ��لُّ��ون
وال��م��رَه��ف��ات ال��َق��ن��ا ظ��لِّ ل��دى ول��ك��ْن (س��وٍق) ف��ي م��ل��ك��وِك وم��ا

يف وسرتى مرص، وايل باشا إبراهيم جنتمكان معتوقة «تمزار» السيدة املرحومة هي جدته 1

العالية. املنزلة تلك املحرتمة الجدة بلغت كيف القصيدة



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��ُك��َم��اِة3 ه��اِم ف��ي ال��م��وِت وس��ي��ُف ع��ش��ٍر ب��ن��َت (ب��ُم��وَرَة) ل��ه��م َع��نَ��نْ��ِت
ال��ُم��ْس��ِل��م��ات ل��ِع��ْق��ِد وواس��ط��ًة ص��ي��ًدا ول��ل��ّرح��م��ن ل��ه��م ف��ك��ن��ِت
األُوَل��يَ��ات س��ن��ي��ِك ف��ي ل��خ��ي��رِك ع��ي��س��ى ب��ع��د م��ن م��ح��م��ًدا تَ��ِب��ْع��ِت
ال��م��ع��ج��زات ه��ذي ال��ِوْل��ُد وك��ان وتَ��ْق��َوى ه��ًدى ال��وال��دان ف��ك��ان
ال��وال��دات4 خ��ي��َر ك��ن��ِت ب��أَح��م��َد إِالّ ال��ُع��ْرِب ف��ي تَ��ْظ��ه��ري ل��م ول��و
وال��ل��غ��ات ال��ق��ب��ائ��ل ف��خ��ر إل��ى ف��اخ��راٍت ال��والئ��َد ت��ج��اوزِت
َدواة ِم��ن تَ��ب��لَّ��َغ َم��ْن وأَب��ل��ِغ يَ��راٍع ف��ي تَ��ح��كَّ��َم َم��ْن وأَح��ك��م
َش��م��ات ِم��ن ت��ن��زَّه َم��ْن وأَن��زِه ع��داءٍ م��ن َ ت��ب��رَّأ َم��ْن وأَب��رإ
ال��لِّ��دات ع��ه��َد ح��اف��ٍظ وأَح��ف��ِظ ِع��ْرًض��ا ألَخ��ي��ه ص��ائ��ٍن وأَْص��َوِن
ل��ل��غ��اش��ي��ات ص��اب��ٍر وأَْص��بَ��ِر ُخ��بْ��ًرا ل��ل��دَّه��ِر ق��ات��ٍل وأَق��ت��ِل
ال��ح��ي��اة5 ب��م��ي��دان ُم��س��اج��ل��ًة ق��ت��اٍل ع��ل��ى وال��زم��اُن ك��أَن��ي
ال��ن��ائ��ب��ات ُخ��ف��وف م��ن وأُْش��ِف��ُق ال��ل��ي��ال��ي ت��ث��اق��َل��ت إِذا أَخ��اف
ب��اِغ��ت��ات أَراه��ا أَن إِب��اءً ول��ك��ْن َح��ذَرى، ب��ن��اف��ع��ي ول��ي��س
ال��دائ��رات؟ يَ��ُخ��طُّ و(ب��رَج��لُ��ُه) ال��ع��وادي ال��َف��َل��ِك م��ن أَم��أْم��وٌن
ُم��ْل��َق��ي��ات؟ َح��ْوَل��ك األَي��ام م��ن ِش��ب��اًك��ا إِالَّ ت��رى ه��ل ��ْل: ت��أمَّ
ال��ج��ه��ات س��اب��ع��َة ال��م��وُت ل��ك��ان س��ب��ًع��ا ُخ��ل��ق��ن ال��ج��ه��اِت أَن ول��و
ال��َم��ْك��ُرم��ات6 س��م��اءَ ي��ا ألَْج��ِل��ِك ول��ك��ْن ُح��بٍّ��ا، ال ل��ل��ن��ع��ش، َل��ًع��ا
واألَن��اة ب��ص��ب��ري س��اروا َوإْن ح��اِم��ِل��ي��ه أَي��دي خ��ان��ت��ه وال
ال��ن��يِّ��رات ب��دف��ن أَس��م��ع ول��م ُم��ْل��ًق��ى ال��م��ري��َخ ق��ب��ل��ه أََر ف��ل��م
وب��ال��ّص��ف��اة7 ب��ال��ص��ف��ات وأُِم��س��ُك اتَّ��ئ��اًدا أَس��أََل��ِك َوق��ْف��ُت ه��ن��اَك
ال��َق��ذاة ع��ل��ى األَِب��يُّ يُ��غ��ض��ي ك��م��ا أُغ��ِض��ي ث��م تُ��راب��ِك، ف��ي وأن��ظ��ُر
ال��غ��داة إِل��ى ال��غ��داة م��ن ف��ك��ان ��ى ت��ق��ضَّ م��ا ح��ي��ات��ِك م��ن وأَذك��ر

هوامش

العرب عند والراقية راقية، جمع والرواقي: للطفل. يهيأ املوضع املهد: (1)
من أو العني من له حفًظا الطفل عىل والتعاويذ التمائم تضع نحوها، أو األم هي

زعمهم. عىل الشياطني،
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جدته يرثي

الدنيا إن الثالثة، األبيات هذه يف يقول العمر. يف له يمدُّ الذي هو ر: املعمَّ (2)
والصغر والنعش واملهد والنائحات فالراقيات يوجد، لم كأنه فاإلنسان لها، ثبات ال

القدر. يمنع وال املوت يردُّ يشء فال سواءٌ، األقدار لقاء يف والكرب
ظهر. إذا للصائد» الصيد «عنَّ قولهم من مأخوذة إلخ: لهم.. عننت (3)
وهو كمي، جمع والكماة: لجدته. األول الوطن هو بعينه صقع عىل علم ومورة:
كيف بنيَّ للملوك متبناة كانت جدته إن قال أن بعد بالسالح. املدجج الفارس
فأخذوها (مورة) وطنها عىل املغريين للفرسان الحت إنها فقال: ذلك، لها وقع
فنشأت هللا، أكرمها حيث لخريها؛ هذا وكان العارشة، تجاوز لم وهي حرب. أسرية

بناتهم. بمنزلة امللوك من ونزلت مسلمة.
إذا البيت: هذا يف لجدته يقول الشعراء، ألمري الرشيف االسم هو أحمد: (4)
وضع لقد العرب. أمهات خري بهذا لكنت يل والدتك إال العرب يف نسب لك يكن لم

فيقول: أمه به يخاطب الذي املتنبي لبيت توأًما نفسه البيت هذا

أم��ا ل��ي ك��ون��ك ال��ض��خ��م أب��اك ل��ك��ان وال��د أك��رم ب��ن��ت ت��ك��ون��ي ل��م ول��و

عليك». ويوم لك يوم سجال «الحرب قولهم: من هي القتال يف املساجلة (5)
لًعا و«ال سالمته أردت إذا له» «لًعا تقول للعاثر، تقال دعاء كلمة لًعا: (6)

ذلك. غري أردت إذا له»
القرب. هنا بها واملقصود الصلد، الحجر الصفاة: (7)
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عبده1 حممد

ال��م��وِت آي��َة ل��ل��ورى ��ْر ف��سِّ ال��ي��وَم ُق��م ب��ي��ن��ن��ا ب��األَم��س ال��ل��ه آي ��َر ُم��ف��سِّ
َف��ْوت إِل��ى ع��زاءٍ أَو ه��ن��اءٍ وك��لُّ ت��رى ك��م��ا ال��ع��ال��م��ي��ن َم��ص��ي��ُر ُرِح��ْم��َت،
��وت1 ال��صَّ ذاه��َب ��َدى ال��صَّ أَب��ق��ى ك��م��ا ف��ِذك��ٌر ف��م��أْت��ٌم ف��ش��غ��ٌل، م��ي��الٌد، ال��ده��ُر: ه��و

هوامش

والصدى الصدى، يشبه بعده من وذكره الصوت، يشبه اإلنسان إن يقول: (1)
أيًضا. الرجع له ويقال بصوته، شبيًها املصوِّت عىل يردُّ ما هو

ملكاته أسمى ظهرت وقد ،١٩٠٥ سنة تويف املرصية. الديار مفتي عبده محمد اإلمام األستاذ هو 1

الرشيف. القرآن وتفسري فهم يف





رياضباشا1

ِع��ظ��اُت؟ أَم ال��م��ن��اك��ب، ف��ي ون��ع��ٌش ح��ي��اُة أَم ال��م��واك��ب، ف��ي َم��م��اٌت
��ي��ات؟1 وال��شِّ األَدلَّ��ُة وم��وك��بُ��ك ق��ي��اٌم أَم ال��ب��ريَّ��ِة، ف��ي ويَ��ْوُم��َك
وال��نَّ��ازالت؟ أَن��واع��ه��ا ع��ل��ى ال��دواه��ي أَم (ري��اُض)، ي��ا وخ��ْط��بُ��َك
ال��ن��ائ��ب��ات ال��ك��ب��ي��ر ف��ي وتَ��ك��ب��ُر ج��ل��ي��ٍل رج��ٍل ف��ي ال��ْخ��ط��ُب ي��ِج��لُّ
ال��ن��ائ��ح��ات ع��ل��ي��ه تَ��ب��ك��ي ك��َم��ْن ب��الٌد تَ��ب��ك��ي��ه ال��ْم��ي��ُت ول��ي��س
َف��الة؟2 تُ��ْض��ِم��ره��ا ثُ��مَّ ف��تَ��ْه��ِوي، ال��رواس��ي م��ن��اه��ي��ا تَ��ْل��َق��ى وه��ل
ال��ُم��ْرَه��ف��ات؟3 ال��ت��راب ف��ي وتُ��ْدَف��ُن ال��َع��وال��ي م��راك��زه��ا ف��ي وتُ��ْك��َس��ُر
ال��َح��ص��اة؟ ب��ه��ا تَ��ق��رُّ ال وك��ان��ت ُظ��ْه��ًرا ال��غ��اب��ات ف��ي ال��ل��ي��ُث ويُ��غ��َش��ى
ال��رُّم��اة؟4 ِل��واءَُه��م يَ��ْح��ِم��ي وال ش��م��ٍس) ع��ي��ِن (ن��اِدَي ال��ده��ُر ويَ��ْرِم��ي
ال��ُم��ْك��ُرم��ات ال��ت��راَب ��َدِت وُوسِّ ال��م��ع��ال��ي ال��ن��ع��ِش ع��ل��ى ُح��ِم��َل��ْت أََج��ْل؛
وال��ُم��ش��اة ال��ف��وارُس يُ��ش��يِّ��ع��ه س��ل��ٍم رك��َن ال��م��داف��ُع ��َل��ِت وُح��مِّ
وال��بُ��ك��اة ال��ن��وائ��ُح ب��ه يُ��ِط��ي��ف وأَم��َس��ى ُح��ْف��رتَ��ه، ال��م��ج��ُد وح��لَّ
ال��خ��ال��ي��اُت ال��ق��روُن وح��اَزتْ��ه (ري��اٌض) ِرْف��ع��ِت��ه أَْوج ع��ن َه��وى
ال��رُّواة ب��دول��ت��ه َه��ت��َف��ْت وال ِف��ع��االً ال��دن��ي��ا ي��م��ِأل ل��م ك��أَن

حكم أواخر إىل إسماعيل الخديو منذ مرص يف الحوادث كبار بتاريخ باشا رياض تاريخ يقرتن 1

الزمن. من الحقبة هذه طيلة مرص تاريخ هو الواقع يف فتاريخه تقريبًا؛ الثاني عباس



(٢ (مجلد الشوقيات

ُم��ح��لِّ��ق��ات ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��وٌم ف��م��اَج��ْت ُم��ْض��ط��ِربً��ا، (ال��ب��رُق) ن��ع��اه
ك��اس��ف��ات َح��ْس��َرى ف��ْه��ي إِل��ي��ه��ا ِع��ش��اءً نُ��ِع��يَ��ْت ق��د ال��ش��م��َس ك��أَن
وف��ات��وا َدرج��وا َم��ْن آث��اِر ع��ل��ى وولَّ��ت ُط��ِويَ��ْت، غ��اب��ٍر ص��ح��ي��ف��ُة
��ه��ات األُّمَّ َف��ْل��يَ��ِل��ْدن ك��ذل��ك تَ��َل��ْوه��ا: إِذا اآلخ��رون ي��ق��ول
ال��ن��ب��ات ول��ل��وط��ن غ��َرَس��ا ه��م��ا (ري��اٍض) أَبَ��وْي ال��رض��ا ال��ل��ُه ج��زى
ُم��رج��ع��ات ال��ن��واب��ِغ وأَس��ف��اُر َع��ق��ي��ٍم َس��ف��ٍر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ب��ن��و
م��ات��وا ي��وَم ال��ن��واب��ُغ بُ��ِع��َث وك��م ن��ش��وٌر يَ��ج��م��ُع��ه��م األَم��واَت أَرى
ال��ُه��داة وأَن��ُج��ُم��ه��ا وزي��ن��تُ��ه��ا وَم��ْوتَ��ى أَح��ي��اءٌ األَرِض ص��الُح
وُم��ح��ّس��ن��ات وي��س��ارٌة، ه��دًى، ع��ل��ي��ه��ا وأَي��دي��ه��م ق��رائ��ُح��ه��م
ال��دِّي��ات ه��ي ن��ح��ن األَرِض: ك��ن��وُز ل��ق��ال��ت ِديَ��ٌة ل��ه��م ُط��ِل��بَ��ْت ف��ل��و
ال��بَ��ن��اُت ال��ك��ه��َل األََب ب��َك��ت ك��م��ا م��ص��ُر ب��ك��تْ��َك األَس��ي��ِف، ال��وط��ن أَب��ا
ال��َق��ن��اة وان��ح��نَ��ِت ك��ب��ْرَت وي��وَم وك��ًه��ال ف��تً��ى ال��ح��ق��وَق ل��ه��ا َق��َض��يْ��َت
ال��ُع��ص��اة5 ب��ه��ا اآلم��رون وي��وَم ف��ي��ه��ا ل��ألُم��راءِ ال��نَّ��ْه��ُى وي��وَم
ال��ُم��ْش��ِك��الت ُدج��اه��ا بَ��َس��ط��ْت إِذا ِس��راًج��ا ح��ك��وم��ت��ه��ا ع��ل��ى ف��ك��نْ��َت
ال��ح��ي��اة ال��ش��ي��ب م��ع ن��ق��َص��ْت ِإذا ح��ي��اٍة م��ن ن��ف��َس��ك ال��ش��ي��ُب ي��زي��د
ُم��ثِّ��ب��ط��ات ��ن��ون ال��سِّ ق��ي��ل: إِذا وع��زًم��ا ق��ًوى ��نُ��وَن ال��سُّ وت��م��ل��ؤك
وال��ظُّ��ب��ات6 َص��ف��ح��ت��اه ��ْت وَرقَّ ُف��لَّ��ْت ح��ي��ن أَبْ��َل��ى ال��ه��ن��ِد ك��س��يْ��ِف
��راة7 ال��سُّ ال��نَّ��ج��م إِل��ى نَ��ظ��رْت ك��م��ا يُ��رن��ي ب��األَم��ص��ار ال��ق��دِر رف��ي��ُع
ال��نِّ��ي��رات8 ال��س��م��اءِ ف��ي وآلُ��ك (ي��ح��ي��ى) ال��ُم��ل��ِك س��م��اءِ ف��ي ك��أَن��ك
ال��نُّ��ه��اة وال اآلم��رون ع��ل��ي��ك ن��ف��اذًا يُ��ع��ِط��ي ال األَم��َر، تَ��س��وُس
ال��نَّ��واة ك��أَن��ه��ُم ن��ب��ذت��ُه��م ِق��ي��اًدا يُ��ع��ط��وا ل��م ال��وزراءُ إِذا
ال��ثُّ��ب��ات9 (ب��س��م��رُك) ك��ان ك��ذل��ك اخ��ت��ي��اٍل ف��ي ان��ق��ب��اٍض ف��ي َزم��اُع
��ف��ات ال��صِّ ال��رج��َل تَ��رف��ع ك��ذل��ك ال��م��ع��ال��ي ذَُرى بَ��لَّ��غ��تْ��ك ِص��ف��اٌت
األُب��اة ال��م��ق��ادي��ُم ��اه ت��ل��قَّ ِل��واءً ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ج��َد وج��دَت
ال��رُّع��اة ه��ُم ال��ُم��ق��ِدم��ون وي��ب��ق��ى َرع��اي��ا دام��وا م��ا ال��ن��اُس وي��ب��ق��ى
و(ال��ف��رات)10 (ِدْج��ل��ُة) (ال��م��أْم��ون) م��ع ط��َوتْ��ه م��ا ق��ْرنً��ا َط��َويْ��َت (ري��اُض)،
ال��ب��اذخ��ات ال��خ��وال��ي َوُل ال��دُّ ب��ه��ا ت��ح��لَّ��ى أَي��اًم��ا م��ن��ه ت��م��نَّ��ت
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ِس��م��ات11 َح��ض��ارت��ه م��ن ع��ل��ي��ه��ا (روم��ا) آنَّ َل��و (ال��ق��ي��ص��ران) وَوّد
ُم��ب��اَرك��ات ال��ك��رام وأَع��م��اُر ُع��ْم��ًرا (ح��اِش��يَ��تَ��يْ��ِه) ال��ل��ُه َح��ب��اَك
ال��ت��ِج��رب��ات ال��رج��ال وم��درس��ُة وُخ��بْ��ًرا ت��ج��ِرب��ًة ع��ل��ي��ه ف��ق��م��َت
وال��م��ح��َدث��ات أَه��ل��ِه ص��ن��ائ��ُع تَ��تْ��َرى ك��اآلي��ات ع��ل��ي��ك ت��م��رُّ
ال��ص��اِف��ن��ات12 ف��ب��ايَ��ْع��ت��ه ، ف��ش��بَّ ط��ف��الً وك��ان (ال��ب��خ��اَر) ف��أَدرك��َت
ال��م��ن��ش��آت ال��ري��اح ف��ي وت��ح��ك��م ال��ف��ي��اف��ي ج��ن��اَح��يْ��ه ع��ل��ى تُ��ج��اب
ب��اِرج��ات13 ال��ع��وال��م ف��ي ه��ي غ��ًدا (ب��روج) ع��ل��ى ال��س��م��اءِ ف��ي ويُ��ص��َع��د
خ��ارق��ات ي��وٍم ك��لَّ ه��ي إِذا خ��رًق��ا تُ��َع��دُّ ال��ك��ه��ُرب��اءُ وبَ��يْ��ن��م��ا
ال��س��اف��ي��ات14 ب��ال��ِع��ن��ان وِق��ي��َدْت ُع��م��ًق��ا ِخ��ي��َض ح��ت��ى ال��ب��ح��ُر ودان
أَداة وال ال��ب��ح��اَر، ب��ه��ا يَ��ج��وب َج��ن��اٌح ال ال��رس��ائ��ُل، وبُ��لِّ��َغ��ت
ُم��ت��ن��اِج��ي��ات ب��ي��ن��ه��ا ض��م��ائ��ُر ُق��ط��ًرا يُ��ج��ي��ب ح��ي��ن ال��ُق��ط��َر ك��أَن
ال��ِع��ظ��ات15 ِل��َي ت��بْ��ُد ال��م��وِت ح��دي��َث َم��ل��يٍّ��ا ح��دَّث��ن��ي ال��رَّْم��ِس، َره��ي��َن
وال��تُّ��رَّه��ات16 ال��ُم��ن��ى أَح��ادي��ُث س��واه وم��ا ال��ي��ق��ي��ُن، ال��خ��ب��ُر ه��و
��ق��اة؟ ال��سُّ وَم��ْن َم��ذاُق��ه��ا؟ وك��ي��ف ك��أٍس؟ أَيُّ ال��م��ِن��يَّ��ُة؟ م��ا س��أَْل��تُ��َك:
ال��لَّ��ه��اة؟17 ب��ع��ْل��َق��م��ه��ا ��ت َغ��صَّ إِذا م��ن��ه��ا اإلن��س��اُن يُ��وِج��س وم��اذا
ال��َف��وات؟18 ال��م��وُت أَم ِع��ْل��ٍم، ع��ل��ى م��وٌت أَش��دُّ: ال��َم��ْص��َرَع��يْ��ِن وأَيُّ
ال��ق��ط��اة؟19 (ال��ح��رِم) ع��ل��ى وق��َع��ْت ك��م��ا أَم��اٍن ع��ل��ى ال��ن��ف��وُس ت��ق��ع وه��ل
ال��رُّف��ات؟ أَو ال��ِع��ظ��اُم ت��ب��َل��ى ك��م��ا تَ��بْ��َل��ى ال��ق��ول ك��زع��م أَم وتَ��ْخ��لُ��د
ال��ن��ب��ات ان��ت��ع��ش ك��م��ا ون��اِع��ُش��ه��ا إِل��ي��ه ق��اب��ُض��ه��ا ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى
أَذاة تُ��ك��ادِّره ال وع��ي��ًش��ا أَم��ي��نً��ا ِح��م��ًى ال��ن��ع��ي��َم وج��ازي��ه��ا
ح��م��اة؟20 ل��ه ك��ان بُ��ْرَديْ��ك وف��ي ذَْرًع��ا ب��ال��ح��قِّ ض��ائ��ٌق أَم��ث��لُ��ك
ال��م��م��ات؟ غ��اي��تُ��ه ال��ح��يَّ وأن ف��اٍن ال��ع��ي��َش أَن ال��ح��قُّ أَل��ي��س
َف��وات ع��ي��ٍش م��ن يَ��ْح��ُزنْ��َك وال دن��ي��ا تُ��وِح��ْش��َك ال ِش��ئْ��ت، م��ا ف��نَ��ْم
ال��لِّ��دات واح��ت��ج��ت األَه��ُل، وغ��اب وال��ل��ي��ال��ي ال��ش��ب��ي��ب��ُة ت��ص��رََّم��ت
وال��ب��ن��ات؟21 ح��ول��ك ال��ب��ي��ُت ف��ك��ي��ف ب��ن��اه��ا ��ْن م��مَّ (ِح��ْل��ِم��يّ��ٌة) َخ��َل��ْت
ش��اة؟22 (ال��ط��ْوَد) َم��ألَْن ِن��ع��ٍم وم��ن ي��وم ق��وُت (ال��م��ح��ل��ة) م��ن أَف��ي��ه
��ف��اة؟23 ال��صَّ ل��ج��ن��بَ��يْ��ك َخ��ُش��نَ��ْت إِذا ِوَس��اٌد ح��ري��ره��م��ا م��ن ل��ك وه��ل
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ال��ُع��ف��اة يَ��ل��ت��ِق��ط ك��ان م��ا س��وى م��ن��ه ي��ن��ف��ع��ك ل��م ، ال��ك��لُّ تَ��ولَّ��ى
أُس��اة بَ��ِريَّ��ت��ه، ف��ي ِك��راٌم ع��ل��ي��ه أَك��رُم��ه��م ال��ل��ِه ِع��ب��اُد
ب��ائ��س��ات وتَ��ق��ُع��د ح��واَل��ي��ه��ا، بُ��ْؤٌس ي��ق��وم ال��م��س��ي��ِح، ك��م��ائ��دِة
َه��ن��ات؟24 ل��ه ل��ي��س ال��ن��اس وأَيُّ َه��ن��اٍت ع��ل��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي أَخ��ذتُ��َك
وال��تِّ��رات ال��ع��داوُة ولُ��وِش��يَ��ِت ال��ت��ق��ي��ن��ا إِذا ال��ت��راِب ف��ي ف��ص��ف��ًح��ا
��م��ات وال��شَّ ��ِغ��ي��ن��ُة ال��ضَّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ح��راٌم (ع��ي��س��ى)، ك��أَنَّ��ن��ي ُخ��ِل��ق��ُت
أق��ات ك��م��ا أَق��وت ال ك��ري��ًم��ا، ف��أَم��ض��ي أَح��ي��انً��ا، إِلَّ��يَّ يُ��س��اءُ
تُ��ف��ات ال ال��ح��ف��اَوة ف��ي َم��ن��ازُل — ت��ج��اَف��ْوا وإِن — ل��ل��رج��ال وع��ن��دي
ال��غ��داة ب��ش��م��َس��يْ��ِن ف��واَف��تْ��ه��ا ش��م��ٍس ب��ع��ي��ن ( (ال��نَّ��ِديِّ ع��ل��ى ط��ل��ْع��َت
��راة25 ال��سَّ وائْ��ت��م��ر ال��ج��م��ُع ت��واَف��ى ف��ي��ه��ا ال��ق��وُم يَ��ن��دو ك��ان م��ا ع��ل��ى
��الة ال��صَّ ُم��ق��ي��َم��ي��ه��ا ن��ظ��َم��ْت ك��م��ا خ��ش��وٍع ف��ي وق��اُرك ت��م��لَّ��ك��ه��م
ال��ف��ت��اة م��ص��ُر تَ��رع��رَع��ْت وك��ي��ف َج��لَّ��ْت ك��ي��ف ق��وِم��ك ُوج��وَه رأَي��َت
وال��َح��ص��اة26 ال��رَّزان��ُة ت��ب��يَّ��نَ��ت ح��ت��ى ي��دي��ك ب��ي��ن ال��رأُي أُِج��ي��َل
ُح��ف��اة27 ت��ْق��ِض��ي ال��ذي ف��ي ب��ك وه��م ق��دي��ٌر أَِع��نَّ��ت��ه��م ع��ل��ى وأَن��َت
واألَن��اة ِح��ْل��ُم��َك إِل��ي��ه أش��ار وَزْه��ًوا َه��وًى ال��ش��ب��اُب أَب��دى إِذا
ال��خ��ال��دات؟ ال��ك��ب��اُر ال��َك��ِل��ُم ل��ك خ��ط��ي��بً��ا ال��ن��ادي ف��ي ُق��ْم��َت ف��ه��الَّ
ص��ادي��ات؟28 ��ِب��ي��ب��ِة ال��شَّ ف��آذاُن ف��ي��ه (ال��ت��س��ع��ي��ن) ح��ك��م��َة ��ر تُ��َف��جِّ
َش��ت��ات؟29 ل��ه��م اإلِخ��اءِ ع��ل��ى َوُض��مَّ ع��ادوا (ال��ج��ي��راَن) أَرى م��ت��ى ت��ق��ول:
ال��ُغ��الة؟30 ج��رح م��ا يَ��أُْس��ون ع��س��ى وم��ن��ه��م ِم��نَّ��ا ال��نُّ��َه��ى أُول��و وأَي��ن
��يِّ��ئ��ات ال��سَّ ال��ْظ��ن��وَن وَف��رََّق��ت ش��رٍّ ُرْس��ُل ال��ع��ش��ي��رة ب��ي��ن َم��َش��ْت
��الت وال��صِّ ال��رَّواب��ُط ت��م��زََّق��ت ق��وٍم ب��ي��ن اض��م��ح��لَّ��ْت ال��ث��ق��ُة إِذا
ِث��ق��ات إِخ��واٌن األَي��ام ع��ل��ى ف��ي��ه��م ارتَ��بْ��ت ال��ذي��ن ف��ع��س��ى ف��ِث��ْق،
بَ��داة31 َم��ح��بَّ��ت��ه ف��ي ل��ك بَ��َدْت ع��ن��ه ص��ب��َر ال ُم��ح��بَّ��ٍب وربَّ
ال��ت��ج��ِرب��ات إِل��ي��ك تُ��ح��بِّ��بُ��ه ظ��نٍّ أََخ��ذاِت ع��ل��ى وم��ك��روٍه
��ب��ات32 ال��سُّ يَ��ج��ل��ب��ه ال��م��وِت ف��ب��ع��ُض ه��بُّ��وا ث��م ه��بُّ��وا، األَوط��ان، ب��ن��ي
(ال��س��ل��ح��ف��اة) م��ش��ي��ن��ا إِذا ون��ح��ن ق��وٌم ال��ب��رِق َخ��ْط��َف ل��ل��م��ج��ِد م��ش��ى
ال��ك��اذب��ات األَم��اِن��ي وُع��ّدتُ��ن��ا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ال��ُق��َوى يُ��ِع��دُّون

62



باشا رياض

هوامش

القيامة، بيوم رياض ممات يوم يشبِّه العالمة: وهي شية، جمع الشيات: (1)
القيامة. وعالمات بأرشاط جنازته ويشبِّه

الصحراء. الفالة: (2)
السيوف. واملرهفات: الرماح. العوايل: (3)

عىل رًدا املسلمني أعيان أقامه الذي املؤتمر موضع شمس: عني نادى (4)
املرصيتني، الطائفتني بني وقع خالف من فرتة يف القبط أعيان أقامه الذي املؤتمر

هللا. أعادها ال
الثورة. تلك قبل الحكم لون وإىل مرص يف العرابية الثورة أيام إىل يشري (5)

السيف. حدُّ — الظاء بضم — ظبة جمع الظبات (6)
للميش إال الرسى يكون وال ساري، جمع :— السني بضم — اة الرسَّ (7)

بالليل.
الرشيد. هارون وزير الربمكي يحيى هو يحيى: (8)

والزماع: والسياسة. واملهارة الحنكة يف مثالً َب ُرضِ أملاني وزير بسمرك: (9)
ينثني. ال ثم وإقدام جرأة يف األمر يزمع الذي

بالعراق. نهران والفرات: ودجلة العبايس، املأمون هو املأمون: (10)
عالمات. سمات: (11)

الخيل. الصافنات: (12)
الطائرات. بالربوج: يريد (13)

الرياح. والسافيات: الزمام، العنان: (14)
القرب. الرمس: (15)

الباطل. وهي مفتوحة، الراء بتشديد ترهة، جمع الرتهات: (16)
الفم. أقىص من الحلق عىل املرشفة اللحمة — الالم بفتح — اللهاة (17)

املفاجئ. املوت الفوات: املوت (18)
املكي الحرم بالحرم: ويقصد الحمام، يشبه طري أو الحمام، القطاة: (19)

به. الالئذة الطيور صيد يحرم حيث
األسد والحامي: العدوان، من واملانع املدافع وهو حاٍم، جمع حماة: (20)

عرينه. لحمايته

63



(٢ (مجلد الشوقيات

والبنات»: حولك البيت «وكيف وقوله: الفقيد. دار كانت حيث الحلمية: (21)
هناك. زاده وعن القرب يف حاله عن يسأله

أمالك توجد كانت حيث بمرص، الغربية إقليم يف قرية روح محلة املحلة: (22)
الواسعة. الفقيد

القرب. هنا به واملقصود الحجر الصفاة: (23)
الهنات تلك أسباب تعرف وقد الصغري، اليشء وهي هنة، جمع الهنات: (24)

الشوقيات. من األول الجزء يف مطبوعة قصيدة من
رسي، جمع والرساة: ناديهم. يف ليتشاوروا اجتمعوا إذا القوم: يندو (25)

الرشيف. السيد وهو
والرأي. العقل الحصاة: (26)

هللا قال باستقصاء. يتعلم العالم بمعنى هنا وهو حفي، جمع الحفاة: (27)
باستقصاء. عنها سائل أي عنها﴾؛ حفي ﴿كأنك تعاىل

ظامئات. أي وصاديات، الفقيد. عمر مدة هي التسعني: (28)
مرص. يف واملسلمون القبط هم الجريان: (29)

وآرائهم. عقائدهم يف اإلفراط حد البالغون هم الغالة: (30)
يشء. فيه يل ظهر أي بداء، األمر هذا يف يل بدا قولهم: من البداة، (31)

سباتًا﴾. نومكم ﴿وجعلنا تعاىل: قوله ومنه الراحة، وأصله النوم، السبات: (32)

64



غالب1 باشا عثامن

ال��ن��ب��اِت) (م��م��ل��ك��ُة األَرِض ف��ي (غ��ال��ٍب) ل��م��ص��َرع ��ت؟ْ َض��جَّ
ُم��ن��كَّ��س��ات1 ال��ِح��داُد م��ن ـ��ه ع��ل��ي��ـ (ب��ت��ي��ج��اٍن) أَم��س��ْت
ال��ج��ه��ات وأَق��ع��دت ـ��ب��ت��ه، ل��غ��ي��ـ (س��اٍق) ع��ل��ى ق��ام��ت
ال��ن��ائ��ح��ات ب��ي��ن ف��ي��ه ـ��َة ال��ط��ب��ي��ع��ـ تَ��ْل��َق��ى م��أْت��ٍم ف��ي
ك��اس��ف��ات َم��َواِئ��َد َج��زٍع م��ن األَرِض) (ن��ج��وَم وت��رى
ال��غ��ادي��ات ب��دم��ع يَ��ب��ك��ي (أَك��م��اِم��ه) ف��ي وال��زَّه��ُر
��ش��ات2 ُم��َخ��مَّ ب��ال��خ��دوِد بَ��ْت آ ال��نُّ��ع��م��اِن وَش��ق��ائ��ُق
األُس��اِة3 َم��ألَ ب��ه ف��َس��ْل ـ��ه ف��ي��ـ ال��ط��بِّ ُم��ص��اُب ��ا أَمَّ
ال��م��ع��ض��الت ف��ي وَم��آب��ه��م ب��ش��ي��خ��ه��م ال��ِح��م��اُم أَْوَدى
ال��ُم��ث��ِم��رات ال��ُغ��روس ع��ن ِت ال��ُم��ْس��ِف��را ال��دروس ُم��ْل��ِق��ي
ال��تُّ��رَّه��ات ح��رَب ال��ج��ه��ِل، َب ح��ر ال��ظ��ل��ِم، َح��ْرَب ك��ان ق��د
ال��م��ظ��ل��م��ات ال��خ��اف��ي��ات ف��ي ب��ن��وره وال��ُم��س��ت��ض��اءَ
ال��رُّف��ات ُم��ْغ��تَ��رُب ال��غ��رِب ف��ي ِع��ْل��م��ه ف��ي ال��وَرى َع��َل��ُم
ال��ث��ق��ات ال��ج��ه��اب��ذِة إج��الِل م��ح��لَّ ف��ي��ه ك��ان ق��د
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ال��ِه��ب��ات م��ن ال��ش��ع��وِب ح��ظِّ ف��ي ال��م��ص��ريِّ وُم��َم��ثِّ��َل
ال��ه��ن��ات ال��ح��رِّ ع��ل��ى ت��أْخ��ذْ ال إِل��ي��َك، ل��ل��ُم��ري��ب: ُق��ْل
س��ي��ئ��ات4 م��ن ل��ه��م م��ا ٍر) بَ��ْد (أَه��َل ال��ن��واب��َغ إِن
األّداة ِم��ن تَ��ُح��طَّ ف��ال ُة األَدا ال��وط��ِن ُع��ال ف��ي ه��م
َش��ت��ات م��ن وال��ع��زائ��م ئ��َر ال��ض��م��ا ج��م��ع��وا األَُل��ي وه��ُم
ال��م��م��ات ف��ي ذل��ك وف��وق ِة، ال��ح��ي��ا ف��ي ال��تَّ��ِج��لَّ��ُة ل��ه��م
(ال��م��وم��ي��ات) أَح��ي��ا ال��ل��ُه آي��ًة ت��َر ُق��ْم (ع��ث��م��اُن)،
بَ��ن��اِت م��ن��ه وت��ح��ّرَك��ْت ال��ث��رى م��ن بَ��ِن��ي��َن خ��رَج��ْت
وال��ه��ات��ف��ات ب��م��ج��ده��ا ـ��ي��ن ال��ه��ات��ف��ـ ب��م��ص��ر واس��َم��ْع
وال��ث��ب��ات ��ِك��ي��ن��ِة ال��سَّ ب��ي��َن ل��ح��ق��ه��ا وال��ط��ال��ب��ي��ن
��الة5 وال��صَّ ال��ت��رنُّ��ِم ع��ن��َد ِق��بْ��ل��ًة وال��ج��اع��ل��ي��ه��ا
وال��ص��ف��ات ال��م��ن��اق��ِب ُغ��رِّ ع��ل��ى أُبُ��وَّتَ��ه��م الَق��ْوا
األَن��اة ع��ل��ى ال��ش��ي��وَخ غ��ل��ب��وا ت��راُه��ُم ال��ش��ب��اُب ح��ت��ى
ال��زِّن��ات6 ق��در ع��ل��ى أَْع��َط��ْوا م��ا ف��ك��ان ال��رج��اَل، وزن��وا
وآت م��ن��ه��ا ح��اض��ٍر ئ��ق ال��ح��ق��ا ف��ي ل��ل��ُم��غ��اِل��ِط ق��ل
ال��م��ع��ج��زات ب��ِإح��دى وأَت��ى رس��ولُ��ه ج��اءَ ال��ف��ك��ُر
ال��ح��ي��اة إِل��ى ال��ش��ع��وَب ردَّ م��ش��ى إِذا ��ع��وِر ال��شُّ ع��ي��س��ى

هوامش

كاألكمام. الثمار، أكاليل هي للنبات: التيجان (1)
النعمان وشقائق األعشاب، ينبت املوضع وهي شقيقة، جمع شقائق: (2)
املنذر بن النعمان عليه مرَّ والشيات، األلوان املختلف النبات فيه كثر بعينه موضع
وصار النعمان، شقائق ي ُسمِّ ذلك ومن ه، يمسُّ أحد يعد فلم يل، هو فقال: فأعجبه،
النعمان شقائق يف والخدود النعمان، شقائق له: يقال ذلك مثل ينبت موضع كل

قطعها.. أو لطمها يعني وتخميشها: الورد، بها يقصد
الطبيب. وهو آيس: جمع واألساة الناس. من الجماعة املأل: (3)

الشبه ووجه بهم، النوابغ شبَّه ملسو هيلع هللا ىلص، محمد مع الغزاة أول هم بدر: أهل (4)
نوع وهذا نقول: والرفعة. الرشف مراتب أسمى إلحراز منهما كل سبق هو بينهما،

هللا. حيَّاه شوقي قبل إليه فطن شاعًرا نر لم الشبه وجه من
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غالب باشا عثمان

املسلمني. عند كالصالة املسيحية، يف العبادة رضوب أحد الرتنُّم: (5)
الوزن. من املرة وهي (كعدة) زنة جمع الزنات: (6)
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احلي1 عبد

األَف��راُح1 ب��ع��دَك ع��واط��َل وغ��َدْت األَق��داُح ��ت وَج��فَّ ال��ِب��س��اُط ُط��ِوَي
��دَّاح2 ال��صَّ ه��زاُره أَن��ت م��ص��َر ف��ي وس��ام��ٌر ب��ال��ش��آم، ن��اٍد وان��ف��ضَّ
ُوي��راح3 أَف��ي��ائ��ه��ا إِل��ى يُ��ْغ��َدى َس��ْرح��ٍة أَْط��وُل ل��ل��ف��ن وتَ��ق��وََّض��ْت
يُ��ن��اح؟ ع��ل��ي��َك أَم يُ��بْ��ك��ى، أَع��ل��ي��ه وح��ي��ُده وأَن��َت أَدري م��ا وال��ل��ه
َف��الح4 ال��غ��ب��وِق م��ع ف��ل��ي��س أَْوَدى، و(َم��ْع��بَ��ٌد) َص��بُ��وَح، ف��ال م��ات، (إِس��ح��اُق)
ُم��ت��اح ال��راس��ي��اِت يُ��زي��ل َق��َدٌر ت��ْخ��ِت��ِه ع��ن أَزال��ه ال��ِغ��ن��اءِ َم��ِل��ُك
وِص��ح��اح5 َزيِّ��ٌف ال��ج��واه��ر وم��ن ي��ت��ي��م��ٌة س��وي��َف) (ب��ن��ي ف��وَق ال��تُ��رِّب ف��ي
ال��ُم��ج��ت��اح ال��رَدى ب��ه��ا اس��ت��ب��ّد ح��ت��ى ب��ه��ا ت��يّ��اًه��ا ال��ف��ن ت��اُج زال م��ا
واألَْدواح إِل��ي��ه ال��ري��اُض َم��َش��ِت ل��م��ك��ان��ه��ا ك��رام��ًة ت��س��ت��ط��ي��ع ل��و
َج��ن��اح ال��َغ��داَة ل��ه��ا وِه��ي��َض ق��ع��َدْت، َش��يْ��َخ��ٌة ��َك أُمُّ )؛ ال��ح��يِّ (ع��ب��َد ُرْح��م��اَك
ال��ِم��ْس��م��اح األَْج��َوُد َف��ت��اه��ا وَق��ض��ى ع��ًص��ا ب��ال َف��ْه��َي ال��ي��وم، َع��ص��اه��ا ُك��ِس��َرْت
ِج��راح م��ص��َر أَح��ش��اءِ ف��ف��ي ُج��رٌح ق��ل��ب��ه��ا ف��ي يَ��ُك��ْن إِن ي��ع��ل��م، ال��ل��ه
ط��اح��وا ال��ن��واب��ُغ إِذا ال��ش��ع��وِب وبُ��ك��ا إِثْ��َرُه وب��اٍك َم��بْ��ِك��يٌّ وال��ن��اُس
وال��راح6 ب��ي��ن��ه��م ص��وتُ��ك ِس��يّ��اِن وع��اق��روا َش��َدْوَت إِن ال��ن��داَم��ى ك��ان

وحيد ُعدَّ حتى العربية األقطار إىل وجاوزها مرص يف صيته ذاع املغني، الحي عبد املرحوم هو 1

١٩١٢م. سنة تويف فنه. وإمام عرصه



(٢ (مجلد الشوقيات

واألَرواح7 األَس��م��اُع ت��ت��ن��اف��س وُم��ح��دِّثً��ا ُم��غ��نِّ��يً��ا ت��ق��ول ف��ي��م��ا
َربَ��اح وه��و ال��ل��ِه ُق��ْرَب وغ��ِن��ْم��َت َخ��س��ارًة أَرَه��ق��تْ��ك دن��ي��ا ف��ارق��َت
بَ��راح ال��ض��م��ي��ر ف��ي ل��ك وال ع��ن��دي م��ال��ه َوْع��ُدك ل��ل��وع��د، ُم��خ��ِل��ًف��ا ي��ا
نَ��رت��اح ب��أُنْ��ِس��ن��ا إِل��ي��ه س��ب��ٌب وان��ق��ض��ى ال��م��ن��يَّ��ُة، وب��َك ب��ه َع��بَ��ثَ��ْت
ال��م��ف��ت��اح ت��غ��يَّ��َب ال��س��روِر ب��اَب وال��م��ن��ى ب��األَِح��بَّ��ِة ب��ل��غ��ن��ا ��ا ل��مَّ
ِم��زاح ال��َم��ن��وِن َريْ��ٍب ف��ي َه��يْ��ه��اَت! م��ازًح��ا ال��م��ج��ام��ع ف��ي نَ��ِع��يَّ��َك زع��م��وا
ال��ِم��ف��راح8 يَ��ج��زع ال��م��ن��يَّ��ِة ع��ن��َد الع��ٍب الٍه ك��ّل غ��اي��ُة ال��ِج��دُّ
ِج��م��اح ال��ح��ي��اِة َش��َرِك ف��ي أَرداه بُ��ْل��بُ��ال رَم��يْ��نَ��ك إِذ ال��م��ن��اي��ا َرَم��ت
ِف��ص��اح أنَّ��ُه��نَّ َل��َو ال��َح��م��ام س��ج��ُع ول��ف��ُظ��ه ال��غ��راِم، ُح��َرُق آه��اتُ��ه
األَت��راح وتُ��ذْبَ��ُح ال��ِج��راُح، تُ��ؤَس��ى أَوت��اره��ا ع��ل��ى َح��نْ��َج��رًة وذَبَ��ْح��َن
ووق��اح بَ��أَْس��ه��ا ل��ئ��ي��ٌم يَ��خ��ش��ى ح��دي��دًة ال��ل��س��ان ذاك م��ن وَف��ل��ْل��َن
ُم��ب��اح َوْه��َو ال��م��اُل ع��ل��ي��ه��ا أَم��س��ى ول��ط��ال��م��ا ال��ِب��َل��ى، راح��تَ��ك وأَب��ْح��َن
األَش��ب��اح دونَ��ه تَ��ق��اَص��ُر نُ��ُزالً ف��ت��خ��يَّ��رْت ��ًة ِخ��فَّ ت��ن��اه��ْت روٌح
أَرواح ف��ك��لُّ��ن��ا َص��داك واب��ع��ْث َوُح��وَره��ا ال��ِج��ن��اِن وْل��داَن غ��نِّ ُق��ْم

هوامش

الرسور. عوامل انتهاء عن به يكنى تعبري البساط: طوي (1)
هزاردستان. معرب فاريس، وهو الصوت، حسن طائر الهزار: (2)

— الشجر من — وهو يفء، جمع واألفياء: العظيمة. الشجرة الرسحة: (3)
الظل.

الصباح. أول الرشب والصبوح: مغنيني. عىل علمان ومعبد: إسحاق (4)
بالعيش. الرشب والغبوق.

والجواهر املرصي. بالقطر مشهورة بلدة وهي سويف بني يف الفقيد ُدِفَن (5)
الصحيحة. الصادقة الجواهر ضد هي الزائفة،

والراح: الراح. رشب وهي املعاقرة، من وعاقروا: نديم. جمع الندامي: (6)
مسكر. كليهما ألن بالخمر؛ صوته يشبه الخمر،

فكه كان أنه الحي عبد عن واملأثور غنائه. مثل كان حديثه إن يقول: (7)
النكتة. الحديث

70



الحي عبد

الفرح. كثري املفراح: (8)
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ثابتباشا1 حممد

ش��دي��د وح��زٍن م��أْت��ٍم ف��ي م��ص��َر وات��رك ال��ل��ه إِل��ى ص��ال��ٍح أَب��ا ِس��ْر
وال��رَّغ��ي��د ُم��رِِّه ال��ع��ي��ِش ُم��ن��ت��َه��ى وه��ذا ال��ن��ف��وِس، غ��اي��ُة ه��ذه
ال��َول��ي��د؟ ن��ع��ُش تَ��اله َك��ْه��ٍل نَ��ْع��َش إِالَّ ط��ري��ق��ك ف��ي ال��ن��اَس ت��رى ه��ل
ب��ال��وري��د1 ُم��ع��لَّ��ٌق ع��ي��ٍش َخ��يْ��ُط ل��ي ب��دا ف��ي��م��ا ال��خ��ي��وِط أَوَه��ي إّن
وُج��م��ود َج��ْريَ��ٍة ب��ي��َن وَدٌم وُس��ك��وٍن خ��ْف��َق��ٍة ب��ي��َن ُم��ْض��َغ��ٌة
ُص��ع��ود ف��ي ��ًة ِح��جَّ ت��س��ع��ي��ن ف��ي��ه وواَرْوا ال��وزي��َر، ال��ث��رى ف��ي أَن��زل��وا
َح��دي��د2 م��ن ف��أَص��ب��َح��ْت ِل��لَّ��ي��ال��ي، ح��ري��ر م��ن يَ��ٍد ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ك��ن��َت
ال��ح��م��ي��د3 ع��ب��َد ال��وزي��َر ف��ب��ل��ْون��ا ح��ي��نً��ا ال��ري��اس��ة ف��ي ب��ل��ون��اك ق��د
َل��ِب��ي��د4 ل��س��ان م��ن ال��ق��ْس��ِم واف��َر ِق��ْس��ًط��ا ف��ارَس ل��س��اِن م��ن آخ��ذًا
ال��م��م��دود ل��ظ��لِّ��َك آٍو ك��لَّ إِل��ي��ه��م تُ��ْدِن��ي ال��م��ل��وِك، ظ��الل ف��ي
ف��ق��ي��د ف��ي دول��ٌة أَن��ت إِن��م��ا َم��ًرا ب��ال��م��ع��ال��م َم��رَّ َم��ْن ل��س��َت
��ي��د5 ال��صِّ ال��ُم��َم��لَّ��ِك��ي��ن وُف��ت��وِح ال��َخ��وال��ي ال��س��ن��ي��ن ع��ن ف��ح��دِّْث ُق��ْم
ج��دي��د وح��اٍل ب��ه أَدَرى أَن��َت ق��دي��ٍم ح��اٍل ب��ي��َن َم��رَّ وال��ذي
س��ع��ي��د6 زم��ان ف��ي ال��يُ��ْم��َن واذك��ر ( (ع��ل��يٍّ زم��ان ف��ي ال��ع��زَّ وِص��ف

بعد ١٩٠١ سنة وتويف العلوية، األرسة من مرص والة أكثر عارص الكبار، مرص باشوات أحد هو 1

عاًما. تسعني حوايل ر عمَّ أن



(٢ (مجلد الشوقيات

ِب��ي��ِد؟7 ك��لِّ ع��ل��ى وَس��راي��اُه��ُم ب��ح��ٍر ك��ل ع��ل��ى أُْس��ط��ولُ��ه��م ك��ي��ف
ش��دي��د ال��َوِف��يِّ ع��ل��ى زم��اٍن ف��ي وِف��يٍّ��ا وخ��لَّ��ف��وك تَ��ولَّ��ْوا ق��د
وُخ��ل��ود َج��نَّ��ٍة ب��ي��َن واْل��َق��ه��م ك��ري��ًم��ا ب��ال��ك��رام ال��ي��وَم ف��اْل��َح��ِق
ال��م��ح��م��ود ل��ع��ه��دك واٍف ـ��دك، ف��ق��ـ ع��ل��ى ب��اٍك وداَع وت��ق��بَّ��ْل

هوامش

يشبه اإلنسان، جسم يف رئييس عرق وهو الشني، بكرس رشيان الوريد: (1)
يف الضعف رضورة إثبات إىل بذلك ليتوصل بالخيوط؛ اإلنسان جسم يف العروق

بقائها. وعدم الحياة
العيش. رفاهية عن كناية حرير: من يد (2)

الحميد عبد هو الحميد: عبد والوزير اختربناك. أي الرياسة: يف بلوناك (3)
املشهور. الكاتب

أن والغرض قديم. عربي شاعر ولبيد: الحظ. أو العطاء هو القسم: (4)
والعربية. بالفارسية ملًما كان املرثي

الجانب. العزيز وهو أصيد، جمع الصيد (5)
باشا. سعيد الخديو زمن يف العيش ورفاهة الكبري، عيل محمد زمان يريد (6)
من القطعة وهي — مفتوحة املشددة بالياء — رسيَّة جمع الرسايا: (7)

الصحراء. وهي بيداء، جمع والبيد: األربعمائة. عن عددها يزيد ال الجيش
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بك1 فريد حممد

ح��ادي1 وال��م��وُت ال��رك��اُب ت��ت��وال��ى غ��ادي ال��م��ن��يّ��ة ع��ل��ى َح��يٍّ ك��لُّ
ب��ادي2 يَ��بْ��َق ول��م ح��اض��ٌر، ي��ُدْم ل��م ف��ق��ْرنً��ا َق��ْرنً��ا األَّول��وَن ذه��ب
وأَي��ادي؟3 م��آث��ٍر ب��اق��ي غ��ي��َر ع��ن��ه��م وتَ��س��م��ُع م��ن��ُه��ُم ت��رى ه��ل
وِج��ي��اد م��الع��ٍب م��ن وط��َوْت َص��ْول��َج��انً��ا َرَم��ْت ك��م األَرِض ُك��َرُة
األَج��س��اد4 ع��ل��ى ال��رََّح��ى َدَوراُن ص��ف��ح��تَ��يْ��ه��ا ع��ل��ى ال��ذي وال��غ��ب��اُر
ال��م��َع��اد م��ن��اَر أَو ، ال��ح��قِّ َع��َل��َم ي��ب��دو ال��َق��ْف��ِر ج��ان��ب م��ن ق��ب��ر ك��لُّ
وادي ك��ل م��ن ال��رِّح��اِل وَم��َح��طُّ َف��جٍّ ك��لِّ م��ن ال��رِّك��اِب وِزم��اُم
ال��َح��ّص��اد5 ك��ِم��نْ��َج��ل ��ى وتَ��نَ��حَّ نَ��ْض��ًخ��ا ت��ط��ل��ع ح��ي��ث ال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ع
ال��ِج��الد ِم��راس ِم��ْن ال��نَّ��ْص��ِل أَع��وُج وه��ذا ال��س��م��اءِ، ف��ي ح��م��راءُ ت��ل��ك
ال��م��ي��الد ج��ن��اي��ة أَع��ان��ا أَم وأَص��ّرا ��َدا ت��ع��مَّ ش��ع��ري ل��ي��ت
غ��ادي6 ش��اءَ ب��م��ا رائ��ٌح َق��َدٌر إِالَّ م��األَم��ُر (األَزه��راِن)؛ ك��ذب
اإلس��ع��اد7 إِل��ى ف��اق��ٌة وب��ه��ا ُم��ْس��ِع��داٍت ت��رنَّ��َم��ْت َح��م��اًم��ا ي��ا
ش��ادي8 م��ن س��ِم��ْع��تَ��ه ثُ��ْك��ٍل ُربَّ ف��ت��غ��نَّ��ْت ال��بُ��ك��ا، ثُ��ْك��ِل��ه��ا ع��ن ض��اق

فقد املرصية، للوطنية الغالية الضحية وهو الوطني، للحزب الثاني الرئيس فريد: بك محمد 1

والسودان، ملرص االستقالل طلب سبيل يف درهم آخر إىل بذلها جًدا، طائلة ثروة والده عن ورث
لم حيث والترشيد، بالنفي عليه محكوًما ،١٩٢٠ سنة يف فقريًا معدًما مات أن إىل يجاهد وظل

ميتًا. إال وطنه إىل بالعودة له يسمح



(٢ (مجلد الشوقيات

ان��ف��راد ُم��الِق��ي أَو اِإلْل��ِف، س��اب��ُق أَل��ي��ٍف ك��لُّ األَن��اَة؛ األَن��اَة
��داد ال��سَّ ِن��ص��ُف األُم��وِر ف��ه��َم إِن ل��َف��ْه��ٍم؟ ال��ح��ي��اة ف��ي َرَج��ْع��تُ��نَّ ه��ل
ِوداد م��ن وُف��ْرَق��ٌة ه��ن��اءٍ، م��ن وع��زاءٌ س��الم��ٍة، م��ن َس��ق��ٌم
ال��َق��ت��اد9 ف��ي ل��وْرِده��ا ويُ��ْم��َش��ى ـ��ِل، ال��ن��ح��ـ إِبَ��ِر ع��ل��ى ش��ه��ُده��ا يُ��ْج��تَ��نَ��ى
ب��ال��ِم��ْرص��اد يَ��ن��اُم ال أََج��ٌل ف��ي��ه��ا وَس��ْه��راَن ن��ائ��ٍم وع��ل��ى
م��ي��ع��اد10 ع��ل��ى َس��ه��ِم��ه م��ن ـ��َر ال��نَّ��ْس��ـ وأَظ��ّن ال��رََّدى، ص��اَده (لُ��بَ��ٌد)
االتِّ��ئ��اد11 َم��ْوِض��ُع ال��م��وِت َم��ْوِك��ُب ُرَويْ��ًدا ب��ال��رئ��ي��س، ال��نَّ��ْع��ِش س��اق��َة
األَع��واد ه��ذه غ��ي��َر ب��اط��ٌل وس��ري��ٍر ِم��ن��ب��ر أَع��واِد ك��لُّ
ع��اِد ع��ه��د م��ن ال��ع��اَل��م��ي��ن ت��ن��ق��ُل وه��ذي ي��وًم��ا، ال��م��ِط��يُّ ت��س��ت��ري��ح
األَج��ي��اد ع��ل��ى وال ك��ان��ت م��ن��ذ ج��الالً ِزي��َدْت ال��ِج��ي��اِد وراءَ ال
وَع��ت��اد؟ ذخ��ي��رٍة م��ن ت��ح��تَ��ه��ا م��اذا ال��م��وِت: َح��ِق��ي��ب��َة أَس��أَل��ت��م
واع��ت��ق��اد12 ِن��يَّ��ٍة وَح��واِريَّ ُص��ف��وٍف إِم��اَم َط��يِّ��ه��ا ف��ي إِنَّ
ال��رش��اد داَر ب��ال��ش��ه��ي��د وح��َده��ا ل��ج��اءَت ال��زِّم��اَم ل��ه��ا ت��رك��ت��م ل��و
ب��س��واد؟ ت��ج��لَّ��ل��ْت ق��د ح��اس��ًرا م��ص��ًرا ال��ج��م��ِع ف��ي تَ��َرْوَن ه��ل ان��ظ��روا،
األَص��ف��اد ف��ي ت��راه أَن راَع��ه��ا وك��ه��الً ُغ��الًم��ا أَح��راِره��ا ت��اُج
ُس��ه��اد13 ِن��ْض��َو ال��ح��ق��وِق س��ب��ي��ِل ف��ي ِس��ف��اٍر ِن��ْض��َو ال��ت��راَب ��ُدوه وسِّ
وال��طِّ��راد وال��نَّ��َدى، ل��ل��َح��ْش��ِد، ك��ان ُرْم��ًح��ا ال��ق��ي��ام��ة إِل��ى وارك��زوه
األَغ��م��اد ف��ي ب��ال��َق��رار يَ��ِدْن ل��م َع��ْض��بً��ا ال��ص��ف��ائ��ح ف��ي وأَِق��رُّوه
ع��وادي14 ��ْت وك��فَّ ِم��ْح��ن��ٌة، وان��تَ��َه��ْت بَ��يْ��ٌن ال��ي��وَم أَْق��َص��َر ال��داِر، ن��ازَح
وأَع��ادي أَص��ادٍق م��ن وَش��َف��ى وت��رج��و ت��خ��اف م��ا ال��م��وُت وك��َف��ى
ال��ِب��ع��اد ُق��ص��اَرى أَو ال��ق��رِب غ��اي��ُة ال��م��ن��اي��ا ف��ِإّن ن��أَى أَو َدن��ا َم��ْن
ُرق��اد م��ن تَ��ؤْب ال ال��ع��م��ر واف��ق��د تَ��ئُ��وب��ا ِش��ئْ��َت ح��ي��ُث ال��ع��م��ِر َم��َع ِس��ْر
ُم��ع��اد ال��ح��دي��ث م��ن ق��دي��ٍم ف��ي زع��م��وه ال��ذي ال ال��ح��قُّ ذل��ك
��ع��اد15 ال��صِّ ص��دور ف��ي وم��ع��ن��اه ِس، ال��ن��ا أَل��ُس��ِن ع��ل��ى ل��ف��ُظ��ه وج��رى
ال��ج��ه��اد ب��اس��م ال��ق��ت��اِل ك��ت��ح��لِّ��ي ول��ك��ْن ال��ق��ويُّ ب��ه يَ��ت��ح��لَّ��ى
ال��ع��ب��اد؟16 ح��ق��وق ع��ل��ى وق��ي��اًم��ا ع��دالً أَح��س��َن ك��ال��ت��راِب تَ��رى ه��ل
��اد ب��ال��زُّهَّ ال��م��ل��وُك وح��لَّ ـ��َف��ى، ��ْع��ـ ال��ضَّ ع��ل��ى ف��ي��ه األَق��وي��اءُ ن��زل

76



بك فريد محمد

األَح��ق��اد م��ن َم��غ��س��ول��ٌة ـ��ِل، ال��رُّْس��ـ ك��ق��ل��وب نَ��ِق��يَّ��ٌة ص��ف��ح��اٌت
األَج��ن��اد ف��ي ال��ل��واءِ ذاك ِس��رَّ وان��ظ��ر س��ري��رك، م��ن اْس��َط��ْع��َت إِِن ُق��ْم
واتِّ��ح��اد؟17 أُْل��َف��ٍة بُ��نْ��يَ��اِن غ��ي��َر ع��ل��ي��ه��م ُم��وٍف وأَن��َت تَ��راه��م ه��ل
اس��ت��ع��داد ع��ل��ى ش��رِّه أَو ـ��ِر ال��ّدْه��ـ ل��خ��ي��ر وق��وٌم ُه��يِّ��ئَ��ْت أم��ٌة
ن��ادي ك��ل ف��ي ال��رث��اءَ وتَ��ص��وُغ ِخ��ْدٍر ك��ل ف��ي ع��ل��ي��ك ت��ب��ك��ي م��ص��ُر
ال��ِح��داد َس��واِد ف��ي ال��ب��رِّ ُغ��رَُّة م��ن��ه��ا ل��راَع��ك ت��أَّم��ْل��تَ��ه��ا ل��و
ال��ب��الد س��ب��ي��ل ف��ي م��ات رُج��ٌل تُ��ع��زَّى ال��ب��الُد ب��ه م��ا ُم��نْ��ت��َه��ى
األَوالد ف��ي ال��ج��ريء ل��ل��ن��ج��ي��ب إِال ال��ثُّ��ك��َل ت��ح��م��ُل ال أُّم��ه��اٌت
اآلح��اد؟ ل��واح��ِد ث��اٍن أَيُّ ف��ري��ٍد؟ ث��ان��ي وأَي��ن (ك��ف��ري��ٍد)،
ال��ج��واد؟ ال��رئ��ي��ِس واب��ِن وبَ��ل��ْون��ا ع��ل��م��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ج��واِد ال��رئ��ي��ِس
ع��ادي ال��ه��مِّ م��ن ع��ائ��ٌد ِج��س��َم��ُه وأَبْ��ل��ى ال��ح��ق��وُق، م��اَل��ُه أَك��َل��ْت
ال��ُع��وَّاد ف��ي ال��ف��واِد وَخ��ْف��ُق ح، ال��رو ��ُة ِرقَّ ��نَ��ى ال��ضَّ ذل��ك ف��ي ل��ك
واألَك��ب��اد ال��ق��ل��وب ف��ي وِط��ئ��ْت ح��ت��ى ِف��راَش��ك تَ��ِص��ْل ل��م ِع��لَّ��ٌة
ال��ف��س��اد غ��ي��َر ع��ل��ي��ه وت��أْبَ��ى ـ��ُر، ال��ص��ب��ـ يُ��الئ��م��ه��ا ُق��ْرَح��ًة ص��ادَف��ْت
ِض��م��اد ش��رَّ ف��ك��ان ف��ي��ه��ا، ل��ك ِض��م��اًدا ي��ك��ون أَن ال��ده��ُر وَع��َد
َرم��اد18 ف��ي ن��اف��ٌخ (ف��ب��ق��راُط) ـ��م ال��ج��س��ـ ع��ن ��ْس تُ��نَ��فِّ ل��م ال��رُّوح وإِذا

هوامش

مسريها. يف فتنشط للقافلة يغني الذي هو الحادي: (1)
البادية. ساكن والبادي: الحرض، ساكن الحارض: (2)

عىل اليد تجمع وال الصنيعة، أو العطية باليد، ويقصد يد، جمع األيادي: (3)
أيدي. قيل: الحقيقية اليد جمع أريد فإذا املعنى، بهذا إال أيادي

بتعريفها فاكتفى املنون، رحى هي املقصودة الرحى أن املقام من املفهوم (4)
املعهودة. الرحى يقول: كأنه بأل.

اعوجاجه. يف كاملنجل شكله هالالً أي الحصاد، كمجل ى وتنحَّ قوله: (5)
والقمر. الشمس األزهران: (6)

عليه. أعني أي كذا، عىل أسعدني تقول: اإلعانة، اإلسعاد: (7)
املغني. والشادي: الحزن. بمعنى هنا: الثكل (8)
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كاإلبرة.. شوك له صلب شجر القتاد: (9)
أن زعموا لقمان، نسور آخر عىل علم الباء: وفتح الالم بضم لبد، (10)
«وأظن قوله ا أمَّ لبد، املسمى: النرس آخرها كان أنرس، سبعة عمر عاش هذا لقمان
السماء يف الكواكب أحد يقصد وإنما بالنرس، املعروف الطائر املقصود فليس النرس»

مقدور. املنية من سهم كائن لكل إن يقول النرس، باسم معروًفا
بمعنى واالتئاد: املقدمة. يف السائرون هم النعش: ساقة أو الجيش ساقة (11)

ل. والتمهُّ ق الرتفُّ
الصحاب. من املختارة الصفوة وهم الحواريني، مفرد الحواري: (12)

الجسم. املهزول النضو: (13)
عوائقه. الدهر: عوادي (14)

الرماح. الصعاد: (15)
يجد ولم للقوة، إال األرض هذه يف خالًصا الحق يجد لم إنه يقول: (16)
بالقانعني. والطامعني بالضعفاء، األقوياء يسوَّى حيث الرتاب، يف إال كامالً العدل

يف كانت ميتًا الفقيد عودة أن هي تاريخية، حقيقة إىل البيت هذا يشري (17)
أحزاب هناك يكن فلم التام، االستقالل طلب عىل جميًعا املرصية األمة اتحاد زمن

وقتئذ. املطالب مختلفة
يقولون. كما الطب، أبو هو بقراط: (18)
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الدنيا1 واحلياة البنون

تَ��طَّ��ِرُد وال��دم��وُع تَ��تَّ��ق��ُد ال��ض��ل��وُع
ت��ج��د م��ا َع��ن��اءِ م��ن أَِف��ْق ، ��ِج��يُّ ال��شَّ أَيُّ��َه��ا
أَم��د ل��ه��ا َع��بْ��َرٌة ل��غ��اي��ت��ه��ا ج��َرْت ق��د
س��يَ��ْق��تَ��ِص��د بُ��ك��ٍى؛ أَو َج��َزًع��ا ُم��ْس��ِرٍف ك��لُّ
ي��ج��ت��ه��د ��لُ��وِّ ال��سُّ ف��ي ُس��نَّ��تُ��ه وال��زم��اُن
ال��َك��َم��د ق��واه��م��ا ف��ي م��َش��ى ل��ث��اِك��َل��يْ��ِن ق��ل
َوَل��د وال ، وال��دُّ ق��ب��َل��ك��م��ا يُ��ع��اَف ل��م
بَ��ُع��ُدوا ِس��َف��اِره��م ف��ي ب��ه��م ِم��ي��َل ال��ذي��ن
َس��ِع��دوا؟ أَم ب��ال��رح��ي��ل أََش��ُق��وا ع��ل��م��ن��ا م��ا
يَ��ِرد َم��ن يَ��ُردُّ ال ن��زل��وا م��ن��زالً إِن
َغ��ُد ب��ال��ب��ع��ي��د ل��ي��س غ��ًدا إِل��ي��ه ك��لُّ��ن��ا
وال��ُوُرد1 وال��ح��ي��اُة َدُم��ن��ا ه��م ال��ب��ن��وَن
َك��ب��د وال ُم��ْه��َج��ٌة، م��ث��َل��ه��م تَ��َل��دُّ ال
وال��َع��َدد — ال��ح��ن��ان ف��ي — واِح��ُده��م ي��س��ت��وون

فقد يف «بك» هيكل حسني محمد الدكتور الكبري للكاتب تعزيَّة القصيدة هذه الشعراء أمري نظم 1

.١٩٣٥ سنة وحيده
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وَدْد2 واس��ت��راح��ٌة، وم��ص��ل��ح��ٌة زي��ن��ٌة،
ف��س��دوا إِذا ِم��ْح��ن��ٌة َص��ل��ح��وا إِذا ف��ت��ن��ٌة
ُف��ِق��دوا إِذا ف��اج��ٌع َم��ِرض��وا إِذا ش��اغ��ٌل
��م��ُد ال��ضُّ ��ه تَ��ل��مُّ ال ان��تُ��ِزع��وا إِذا ُج��رُح��ه��م
ال��َج��َل��د وال آس��يً��ا، ل��ه ل��ي��س ال��ع��زاءُ
َرَش��د ورائ��َه��ا م��ن َك��ِل��ًم��ا (ِل��ه��ي��ك��ل) ق��ل
َف��نَ��د3 وال ب��اط��ٌل م��ه��ّذبَ��ه��ا يَ��ُش��ْب ل��م
ويَ��نْ��َج��ِرد ث��اك��ٍل َق��َل��ٍم م��ن َع��ِج��بْ��ُت ق��د
َف��َرد ص��ارٌم وه��و م��ع��رك��ٍة ل��ي��ُث أَن��َت
تَ��تَّ��ِق��د4 ال��َوِط��ي��س ف��ي نَ��ْخ��َوتُ��ه��ا وال��س��ي��وُف
ي��ن��ت��ق��د واألري��ُب أَِرٌب ن��اق��ٌد أن��ت
األَبَ��د؟ ِس��نّ��ِه ب��ع��ُض َق��َدٍر ف��ي ت��ق��ول م��ا
َرَص��د ُخ��ْط��َوٍة ك��لِّ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي وْه��َو
ق��ع��دوا وإِن َس��َع��وا، إِن ب��ه األَن��اُم يَ��ع��ثُ��ر
َج��َح��دوا وإِن ُح��ْك��ِم��ه ع��ل��ى ال��رج��اُل يَ��نْ��ِزُل
أََح��د يَ��ح��لَّ��ه��ا ل��م ُم��ْع��ِض��ل��ٌة ال��ق��ض��اءُ
ُع��ق��د ب��دْت ُع��ْق��َدًة ل��ه��ا ن��ق��ْض��ت ك��لَّ��م��ا
ُم��ْع��ت��ِق��د واس��ت��راح ُم��ع��ال��ج��ه��ا أَت��َع��بَ��ْت
ُم��نْ��َف��ِرد ب��ال��ب��ق��اءِ ُم��َدبِّ��ُره ع��اَل��ٌم
ال��ُج��ُدد ك��ائ��ن��اتُ��ه َك��واِئ��ن��ه ِب��ل��ى ِم��ن
اإلَِدد5 ُح��ْس��ن��ه إِّن إِدٌد ب��ه ت��ق��ل ال
وتَّ��ت��ِح��د غ��اي��ًة ن��ق��ائ��ُض��ه ت��ل��ت��ق��ي
َع��ُض��د أَو ل��ل��ب��ق��اءِ ي��ٌد ف��ي��ه ال��َف��ن��اء
َس��َدد واخ��ت��الُف��ه َرَش��ٌد ائْ��ِت��الُف��ه
وم��ْض��َط��َه��د ُم��نْ��َص��ٌف ع��م��ارت��ه ف��ي َج��دَّ
م��ح��ت��ِش��د ك��ال��ف��ق��ي��ر ل��ِخ��دم��ت��ه وال��غ��ن��ى
وُم��طَّ��ِرد ُم��ْم��ِع��ٌن أَِع��نَّ��ِت��ه ف��ي وه��و
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ُش��ُه��د ح��روف��ه��ا ف��ي َح��نْ��َظ��َل��ٌة وال��ح��ي��اُة
َع��َم��د َم��داِم��ٍع م��ن ل��ه ال��ش��ق��اءِ َه��ي��ك��ُل
وال��ُوُس��د ج��اِن��بَ��يْ��ِه ع��ل��ى ال��ن��ع��وش ق��ام��ت
نَ��َف��ُد غ��اي��ت��ُه��م��ا وَم��أْتَ��ُم��ُه ُع��ْرُس��ه

هوامش

وبرد. كربيد وريد، جمع الورد: (1)
واللعب. اللهو — بالفتح — الدد (2)

الكذب. هو الفند: (3)
الحرب. الوطيس: (4)

الداهية. وهي — بالكرس إداة، جمع — اإلدد (5)
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باشا1 ثروت

تُ��تَّ��َس��ُد1 ح��ي��ن ِوس��اٌد ال��ب��الِد ك��لُّ األس��ُد غ��ي��ِره ف��ي أَو ال��غ��اِب ف��ي ي��م��وت
تَ��تَّ��ِق��د ال��ش��رِق َج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ك��ان��ت ب��ه��ا َس��ق��اَم ال ش��م��ًس��ا ال��غ��رُب َغ��يَّ��َب ق��د
تَ��ِف��د آَج��اِل��ه��ا إِل��ى ال��ن��ف��وَس إِن ف��اغ��ت��ربَ��ْت ال��م��ح��ت��وُم األََج��ُل ب��ه��ا ح��دا
ال��ج��س��ُد ال��ُم��ه��ج��َة ف��ي��ه يُ��ف��اِرُق ي��وٍم س��وى ال��ح��ي��اِة ف��ي َم��ت��اٌع اغ��ت��راٍب ك��لُّ
وال��َج��ل��د ال��س��ه��ُل م��ن��ه ت��م��اي��َل ب��رٌق وس��اك��ِن��ِه ال��وادي إِل��ى ال��غ��م��اَم ن��ع��ى
تَ��تَّ��ِح��د األَح��زاُب ل��ه ك��أَم��ٍس ك��ادْت ث��اِئ��ُره ث��ار ��ا ل��مَّ ال��ف��ج��ي��ع��ِة ب��رُق
ق��ع��دوا آم��ال��ه��م م��ن ه��دَّ إِذا ح��ت��ى ل��ه ُم��ن��ِص��ت��ي��ن ح��ي��اَرى ال��رج��اُل ق��ام
ُس��ُه��ُد ك��لُّ��ه ل��ي��ٌل ال��ري��َف وج��لَّ��ل ش��َج��ٌن ك��لُّ��ه ن��ه��اٌر ال��ص��ع��ي��َد ع��ال
ف��ق��دوا م��ا ال��ب��اك��ي��ن ع��ل��ى يَ��ُردَّ ول��م وج��دوا م��ا ال��م��وُت ل��ل��ض��اح��ك��ي��ن يُ��بْ��ِق ل��م
َرَص��د2 ض��اح��ٍك ش��م��اٍت ل��ك��لِّ دٌم ُف��ج��اءَِت��ه��ا أَو ال��ل��ي��ال��ي َريْ��ِب وراءَ
ت��ِق��ُد3 ال��ِب��َل��ى ظ��لِّ ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ت��ك��اُد َج��ْوَه��َرٌة ال��ت��اب��وِت ف��ي ال��ُف��ْل��ِك ع��ل��ى ب��ات��ت
يَ��ِرُد4 أَو ال��ب��ح��ري��ن إِل��ى ي��دبُّ وم��ا ب��ه��ا ال��خ��ل��ي��ج أَص��داف ال��ن��ي��ُل يُ��ف��اِخ��ُر

توىلَّ خطريًا، إداريًا وسياسيًا عظيًما، وطنيًا زعيًما كان باشا، ثروت الخالق عبد له املغفور هو 1

فرباير، ٢٨ بترصيح ملرص اإلنجليزية السياسة من وظفر مرة، من أكثر البالد يف الحكم رياسة
فقىض املوت، يمهله فلم مرص، الستقالل املتممة السياسية املفاوضات لبعض أوربا إىل سافر وقد
ومودة حميمة، صداقة الشعراء أمري وبني بينه وكان ميتًا، به وجيء ،١٩٢٨ سنة يف بفرنسا
الخلود. أعماق من إليك يعود رجعها فتحسُّ تقرؤها التي املرثية، هذه يف أثرهما ظهر قديمة،
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ال��زَّبَ��ُد ي��ق��ذُف م��ا ال ال��م��ه��ُد، ي��ق��ِذُف م��ا وأَك��رُم��ه��ا أَس��ن��اه��ا ال��ج��واه��َر إِّن
ال��ف��ِرد ال��ص��ارُم األَُك��فِّ ف��ي ك��أَن��ه��ا ان��ح��َدرْت ال��م��دى ال��ف��ل��ُك ب��ل��غ إِذا ح��ت��ى
ِق��َص��د5 ال��ِح��م��ى ُرم��ح وم��ن ال��س��ري��ر، ع��ل��ى ِك��َس��ٌر ال��ح��م��ى س��ي��ف م��ن ال��ب��ق��يَّ��ُة ت��ل��ك
ُم��ن��ف��ِرد ال��ح��قِّ ك��ِل��واءِ ُم��ق��دٌَّم ب��ه يُ��ط��اف ن��ْع��ٌش ف��زك��ا ض��ّم��ه��ا ق��د
وتَ��ف��ت��ِق��د6 ال��ثَّ��ْك��َل��ى، ت��َدلَّ��َه��ت ك��م��ا تَ��نْ��ُش��ُده م��ص��ُر ج��ان��ب��ي��ه ع��ل��ى م��ش��ْت
ُوِج��دِوا م��ا ال��خ��ط��ب َه��واِن م��ن ك��أَن��ه��م ��ه��ُم تُ��ِح��سُّ ال ك��ث��ي��ٌر ي��م��وت وق��د
ال��ع��دد ال األَوالد، ف��ي ال��ن��ج��اب��ُة ه��ي ون��ْك��ب��تُ��ه��ا ع��ق��ٌل، ل��ه ال��ب��الد ثُ��ْك��ُل
نَ��ض��د7 وال يَ��ح��وي��ه ال��ه��ام م��ن ع��وٌد ل��ه ل��ي��س ب��ال��ت��ص��ري��ح، ال��ه��اِم ُم��ك��لِّ��ُل
َس��نَ��د أَع��ن��اق��ه��م أَو ال��ص��ن��ائ��ِع م��ن ل��ه ل��ي��س األَع��ن��اِق ف��ي ال��ف��ض��ِل وص��اح��ُب
وال��رََّش��د وال��رف��ُق ال��ه��دى ف��ي��ه وح��لَّ َم��رَك��بُ��ُه ال��ج��بَّ��اِر ال��ِم��ْدَف��ع م��ن خ��ال
ال��ُم��ُج��د ُق��ّواُده وال ال��س��الم، ج��ن��ُد ل��ُص��ح��ب��ت��ه��ا يُ��ْخ��َل��ْق ل��م ال��م��داِف��َع إِن
ُم��ن��ت��ِق��د ي��ص��رف��ه ول��م ال��ب��ن��اءِ، ع��ن ُم��م��ت��ِدٌح يَ��ش��َغ��ل��ه ل��م ال��ص��رح ب��اِن��َي ي��ا
تَ��ِئ��د8 أَو األَب��ط��اَل تَ��ِل��ُد ث��ورٍة ف��ي وِرض��ًى َح��ْولِ��ه ِم��ْن غ��ض��ٍب ع��ن أَص��مَّ
األََم��د ي��ب��ع��د أَو م��ث��ل��ه��ا، ع��ل��ى ي��دن��و وم��رح��ل��ٌة ال��ك��ب��رى ال��خ��ط��وُة ت��ص��ري��ُح��ك
أََود دي��ن��ه ف��ي م��ا ال��ف��ي��اص��ل، م��ن َح��ك��ٍم إِل��ى ارت��ّدا وال��ق��وُة ال��ح��قُّ
وال��نَّ��َق��د9 ال��ذئ��ُب ال��نِّ��ض��اِل ُط��وَل وَم��لَّ اخ��ت��ص��م��ا ال��م��ه��ديّ��ُة ِس��ف��ارتُ��ك ل��وال
��َدد وال��سُّ األَب��واُب ت��ف��تَّ��ح��ت ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ص��ل��ح ب��اَب تَ��ط��رُق م��اِزْل��ت
وال��طَّ��َرد10 ��يْ��ُد ال��صَّ ف��ي��ه��ا ال��س��ي��اس��َة إِنَّ ل��ه��ا ال��ِح��ب��اُل تُ��ْل��ق��ي ف��رص��ًة وَج��ْدت��ه��ا
األََس��د ال��ع��اص��ِف ت��ح��َت ال��ص��ي��د إِل��ى ي��م��ش��ي ك��م��ا ال��ح��ادث��اِت ُه��وِج ع��ن��َد ط��ل��بْ��تَ��ه��ا
ح��م��دوا وم��ا ��وا ذمُّ م��ا ل��ل��ق��وم ي��داك ب��ن��ْت ال��ب��ن��اءِ م��ُع��ّداِت وج��دت ��ا ل��مَّ
وال��ُع��ُم��د اآلس��اُس ��َخ��ِر ال��صَّ ِم��ن تُ��بْ��نَ��ى ك��م��ا ال��ب��الد، ُج��ه��د م��ن َص��رح��ك ب��ن��ي��ت
ُم��طَّ��ِرد اآلب��اءِ م��ن َس��ْع��ٌي وف��ي��ه َق��يِّ��م��ٌة األَب��ن��اءِ م��ن ض��ح��اي��ا ف��ي��ه
��َدد11 وال��سَّ اإلح��س��اُن أَس��نَّ��ِت��ه��ا ع��ل��ى ُم��ج��اه��دٌة أَق��الٌم أَواِس��ي��ه وف��ي
رق��دوا وال م��ال��وا، م��ا ال��م��ن��يَّ��ُة ل��وال ب��ه��م ال��ج��ه��اُد ع��زَّ أَل��وي��ٌة وف��ي��ه
ال��وتِ��د أَس��ب��اب��ه م��ن تَ��زع��زَع ح��ت��ى ب��ه ال��ق��دي��ِم ال��ذلِّ َوتِ��ِد ف��ي رم��يْ��ت
ال��ب��ل��د ب��ه��ا ف��اَس��ت��ذَْرى ال��ل��ِه، ح��م��اي��ُة وان��ب��س��ط��ْت ، ال��م��ح��تَ��لُّ ِح��م��اي��تَ��ُه ط��وى
األَب��د ��ْرَم��ُد ال��سَّ َف��ْه��َو ل��ل��ح��قِّ ِش��ي��َد م��ا ك��رٍم م��ن ِش��ْدت م��ا ع��ل��ى ب��اٍك غ��ي��َر نَ��ْم
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باشا ثروت

بَ��َدد12 ال��ث��رى ف��ي ك��ن��ٌز أَن��ك ل��ل��ن��اس ع��ظ��ًة ك��َف��ى ال��غ��ال��ي، ال��وط��ِن (ث��روَة) ي��ا
وال��رََّغ��د ال��ع��ي��ِش ِل��ي��ُن ��ك اس��ت��خ��فَّ وال َم��ظ��اه��ِره ش��تَّ��ى ف��ي ال��ح��ك��ُم يُ��ْط��ِغ��ك ل��م
ف��تَ��تَّ��ِئ��د ت��ْخ��َش��ى أَو ف��تُ��ْق��ِدُم، ت��رج��و ِث��ق��ٍة ف��ي وال��ت��اري��ِخ ال��ل��ه ع��ل��ى ت��ْغ��ُدو
وال��ح��َس��د ال��م��ج��ُد ت��دور ح��ي��ُث ي��دوُر ف��ِم��ه��ا وف��ي ال��دن��ي��ا، َج��بْ��ِه��ة ف��ي ن��ش��أَت
غ��ُد ال��لِّ��داِت خ��ي��َر ي��ا ل��ي��وِم��ك وم��ا بَ��روَْع��ِت��ِه ي��م��ض��ي َغ��ٌد ي��وٍم ل��ك��لِّ
َك��ِب��د وال ق��ل��ٌب، ل��ه��ا م��ا م��ِن��يَّ��ٌة ف��ان��ص��دَع��ْت ال��ق��ل��ِب ق��ن��واِت ف��ي َرَم��تْ��َك
ال��ُوُرد13 م��ائ��ه م��ن أَو ال��َوْرِد، م��ن أَزَك��ى ان��ف��ج��َرْت ت��اُم��وِرك ع��ل��ى أَن��اَخ��ْت ��ا ل��مَّ
وال��ول��د األَه��ُل وف��ي��ه ال��ص��دي��ُق ف��ي��ه دم��ه ف��ي راح أو غ��دا ق��ل��ٍب ك��لُّ م��ا
نَ��ِج��د ُم��ن��ِق��ذٌ ورأٌي ال��ده��اءُ م��ن��ك يُ��ن��اض��َل��ه��ا أَن خ��وًف��ا ت��ط��اِوْل��َك ول��م
ال��َه��ِم��د؟ ال��س��اك��ُن ال��ح��ن��اُن ذاك ش��ج��اه وه��ل الَّ��ذِب��ي��ِح؟ ل��ل��ب��رِّ ال��م��وت رث��ى ف��ه��ل
أَح��د أَح��ب��ابَ��ه آدٍم م��ن يَ��ب��ك ل��م ع��اط��ف��ٌة ل��ل��م��وت ُوِج��َدْت ل��و َه��يْ��َه��ات!
َرَم��د14 ب��ه��ا ف��ارت��دَّْت ال��نُّ��وِر، م��دي��ن��ُة َودي��ع��ت��ه��ا ع��ن ال��م��ن��اي��ا تَ��ذُوُد َم��َش��ْت
ويَ��د ت��نُ��م ل��م ع��ي��ٌن ح��ول��َك ل��ل��ع��ل��م ع��اِديَ��ٌة ع��ن��ك َردَّْت ال��م��وُت يُ��دف��ُع ل��و
بُ��ُرُد15 وال ت��س��ل��ي��م��ي، ت��ح��م��ل إِل��ي��ك ُرُس��ٌل ال ال��ل��ِه، س��الُم ع��زي��ز» «أَب��ا
ت��ْح��ت��ِش��د وال��ريْ��ح��اِن ال��راِح م��ج��ل��ِس ف��ي ل��ه��ا ك��ن��ت ال��ش��ع��ر ق��واف��ي م��ن ون��ف��ح��ٌة
ال��بَ��َرد16 ��ْوَس��ن ال��سَّ ح��وَل تَ��ح��دََّر ك��م��ا ي��ك��نُ��ُف��ه��ا ال��دم��َع وب��ع��ثْ��ُت أَرس��ل��تُ��ه��ا
ُم��ن��ع��ِق��د ال��م��ع��س��وِل ال��ص��َغ��ِر م��ن ُودٌّ وراج��ع��ن��ي ال��م��اض��ي، إِل��ى ف��ي��ك ع��ط��ف��ُت
��ُه��د ال��شُّ أَب��ي��ات��ه��ا ف��ي ت��غ��يّ��ر وال خ��ل��يَّ��ت��ه تُ��ْق��ِف��ْر ل��م ال��ده��ر ع��ل��ى ص��اٍف
تَ��ِع��د م��ا األَوط��اَن تَ��ِع��ُد ح��داث��ٍة ع��ل��ى ال��ه��الِل َم��رم��وَق ل��م��ح��تُ��َك ح��ت��ى
أَِج��د؟17 ال��ذي ُق��ْل��ُت ه��ل ش��ع��رَي ل��ي��ت ي��ا وع��اط��ف��ٌة ووج��داٌن، دم��ٌع، وال��ش��ع��ُر
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جاويش1 العزيز عبد

��ري��د ال��شَّ ال��م��ض��اُف َع��ص��اه وأَل��ق��ى ال��ش��ه��ي��د ُع��ْق��بَ��ى ال��م��ج��اه��ُد أَص��اب
ال��ق��ي��ود َخ��ص��ُم ال��ق��ي��د ع��ل��ى وب��اَت ال��ج��م��وِد ع��دوُّ َج��م��اًدا وأَم��س��ى
ال��وئ��ي��د ع��ل��ي��ه ال��خ��ف��ي��َف ي��الق��ي َم��ن��زٍل إِل��ى ��ف��اُر ال��سِّ َح��داه
ال��ج��ح��ود ُم��ِذلُّ ال��ي��ق��ي��ِن ُم��ِع��زُّ ص��ادٍق م��وع��ٍد إِل��ى ف��َق��رَّ
ش��ه��ي��د إِل��ي��ه��م أَْس��َرى َش��ه��ي��َديْ��ن ص��اِح��بَ��يْ��ِه م��ن ال��َح��واِريُّ وب��ات
(ف��ري��د)1 ِذراَع��ْى وب��ي��َن ك��أَم��ِس، (م��ص��ط��ف��ى) َم��نْ��ِك��بَ��ْي ف��ي تَ��َس��ّرَب
ال��ع��ه��ود وح��اط ال��ح��ق��وَق، وس��اَج ال��ك��ن��وَز أََك��نَّ ق��ب��ًرا ف��ي��اَل��َك
ال��ُغ��م��ود؟ أَوف��ى ق��ب��ُر ي��ا أَن��ت ف��ه��ل ال��س��ي��وِف أَم��ض��ى ف��ي��ك غ��يَّ��ب��وا ل��ق��د
ال��ح��دي��د وتُ��وِه��ي ال��ج��ب��اَل، تَ��ُدكُّ ح��ف��رٍة ف��ي ع��ق��ائ��َد ثَ��الُث
ال��َم��ِش��ي��د ال��ب��ن��اءُ ع��ل��ي��ه��ا وق��ام ال��م��ت��ي��َن األَس��اَس ف��ُك��ّن ق��َع��ْدَن
ال��وج��ود2 أَس��اُس أَم��ِس إِن أَال وآالءَه أَم��ِس تَ��نْ��َس ف��ال
ل��ل��ُم��ه��ود ٌة ِج��دَّ ظ��ه��َرْت ل��م��ا ال��ق��ب��وِر زواي��ا ف��ي ال��ِب��َل��ى ول��وال
َع��ت��ي��د ك��ن��ٌز ال��ع��ق��ي��دَة ف��ِإن ك��ن��زه م��ن ال��ُخ��ْل��َق ط��ل��ب وَم��ْن

سياسيًا زعيًما كان املرصية، القضية خدمة يف السابقني أحد جاويش، العزيز عبد الشيخ هو 1

ُحِكَم ثم خاصة، وتركيا ومرص عامة، اإلسالم بالد سياسة لخدمة حياته كرَّس وقد عظيًما، دينيًا
سنة يف ومات سنني، بضع إال يلبث ولم مرص إىل عاد ثم طويلة، مدَّة والترشيد بالنفي عليه

وقتها. يف والقوة الفصاحة يف املثل مرضب كانت سياسية رسائل وله ،١٩٢٩
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ال��ج��ل��ي��د وغ��ي��ُر ال��رج��اِل، َج��ِل��ي��ُد ب��ال��ث��ب��اِتِ أَو ب��ال��ص��ب��ر، ت��ع��لَّ��َم
ال��ط��ري��د يَ��ْس��ت��ِري��َح آَن آن ل��ق��د ال��ش��ب��اِب م��ن��ذُ ال��س��ي��اس��ِة َط��ري��َد
ي��ك��ي��د3 داٍه ك��ال��س��ي��اس��ة وم��ا ك��يْ��ده��ا م��ن ال��دواِه��َي ل��ق��ي��َت
ال��ج��ه��ود ال��م��س��ت��ط��اَع وج��اوَزِت ُق، ي��ط��ا ال م��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى َح��َم��ْل��َت
ال��ف��ري��د ال��ُج��م��اِن م��ث��َل وُغ��رِّبْ��َت ِر، ال��نُّ��ض��ا م��ث��َل ال��ن��ار ف��ي وُق��لِّ��بْ��َت
ال��ع��دي��د؟4 َج��مَّ ال��م��ك��ان��ِة، نَ��ِب��ي��َه (ال��ل��واءِ) ت��ح��ت أَن��َت إِذْ أَت��ذك��ر
ال��ص��ع��ي��د ف��ي��ك واف��ت��ّن ال��ري��ُف، َرب��ا ال��ش��اط��ئ��ي��ن ف��ي ت��ط��لَّ��ْع��َت م��ا إِذا
يَ��م��ي��د زح��اٍم م��ن ال��ث��رى وراَح ال��م��ن��ِك��بَ��يْ��ِن ل��ك ال��ن��ِديُّ وه��زَّ
ال��ح��م��ي��د ع��ب��ِد رس��ائ��َل وتُ��نْ��ِس��ى ال��ب��دي��ِع ب��س��ج��ع تُ��ذِري رس��ائ��ل
ال��ن��ش��ي��د ِح��ْف��ظ ال��نَّ��ْشءُ وي��ح��ف��ظ��ه��ا ك��ال��ح��دي��ث ال��ِح��م��ى ش��ي��وُخ يَ��ِع��ي��ه��ا
ال��ُج��دود؟5 وان��ت��ق��اُل ال��م��َدى، وط��وُل األُم��وُر نَ��ِك��َرتْ��ه��ا ب��الُ��ه��ا ف��م��ا
ُم��ع��ي��د؟ م��ن ألَح��ادي��ث��ه ف��ه��ل ال��ق��ري��َب أَم��ِس ال��ق��وُم ن��ِس��َي ل��ق��د
وال��ه��ن��ود؟ ش��أْنُ��ه م��ا ول��ل��تُّ��ْرِك؟ ن��اص��ٍر) (ألَب��ي م��ا ي��ق��ول��ون:
ال��ب��ع��ي��د؟ وَه��مَّ ال��م��س��ل��م��ي��َن م��ن ال��ق��ري��ِب َه��مَّ ��ل ت��ح��مَّ وِف��ي��َم
رش��ي��د؟ إِم��اٌم ال��م��س��ل��م��ي��ن م��ن يَ��ق��وَم أَن ض��رَّك��م وم��ا ف��ق��ل��ُت:
ال��ج��دي��د؟ ن��ص��ي��َر ال��ق��دي��م ولَّ��ى واح��ًدا ل��ه��م أَت��س��ت��ك��ث��رون
ال��م��ج��ي��د ال��ك��ت��اِب َه��ْدي يَ��ْع��ُد ف��ل��م ال��ق��ل��وِب ب��ي��َن ل��ي��ؤلِّ��ف َس��ع��ى
ال��ج��ح��ود أه��َل ال��ل��ه إِل��ى وي��دع��و داره ف��ي ال��دي��ِن ُع��را يَ��ُش��دُّ
ت��ش��ي��د وُرْس��ٌل تُ��غ��نّ��ي، دع��اٌة ال��ق��ف��اِر وراءَ ح��ت��ى ولِ��ل��ق��وِم
ال��وري��د6 رح��ي��ُم ال��ف��ؤاِد، رءُوُف ال��م��ح��س��ن��ي��ن م��ن َم��ْل��ًك��ا ال��ل��ه ج��زى
(ال��رش��ي��د)7 ظ��الِل ت��ح��َت ال��ِع��ْل��َم أَو ب��أَي��ام��ه ال��ب��ي��اَن ك��أَنَّ
ال��لُّ��ح��ود زواي��ا ف��ي وي��درك��ه��م ال��ك��راِم ِج��راَح ن��داه يُ��داِوي
ال��ش��دي��د ال��ب��الءِ ف��ي وج��ام��ل��ه��م ده��ره��م م��ن ِع��ي��اَل��ك أَج��اَر
ال��ول��ي��د دم��َع ب��ال��ع��ط��ف وك��ف��ك��َف يُ��ت��م��ه��ا ف��ي ال��ول��ي��دة ت��ولَّ��ى
ال��ُورود َرِف��ي��َف ال��ت��راَب يُ��ِع��ي��ر ال��ت��راب ف��ي ن��اص��ٍر) (أَب��ا س��الٌم
ب��ري��د؟ وَم��يْ��ٍت َح��يٍّ ب��ي��َن وه��ل ال��ب��ري��ُد إِل��ي��ك وع��زَّ بَ��ُع��ْدَت
ي��ج��ود ودم��ٌع يُ��ِط��ي��ُف، وم��اٍض ال��ذك��ري��اِت رس��ُل ب��ي��ن��ن��ا أََج��ْل؛

88



جاويش العزيز عبد

يَ��رود8 ال��م��ن��اي��ا ب��وادي يَ��َظ��لُّ ال��ح��ي��اُة ع��ق��َل��تْ��ه وإِن وف��ك��ٌر
ي��ع��ود ال راك��بُ��ه��ا ك��ان وإِن ال��دائ��ب��اُت ال��ُخ��ُش��ُب ب��ي��ن��ن��ا أََج��ْل؛
ُق��ع��ود ��ح��ارى ال��صَّ ب��ُم��ْل��ِك ق��ي��اٌم ال��دم��وِع وراءَ وْه��َي ال��ده��ُر م��ض��ى
وُدود ِح��ن��اٍش م��ن وَض��َع��ْت وك��م يَ��س��ي��ُل َص��دي��ٍد م��ن ح��م��َل��ْت وك��م
س��ع��ي��د؟ أَم ب��ه َش��ِق��يٌّ أَأَن��ت أَب��نْ��َت إِِال ب��ال��م��وت نَ��َش��ْدتُ��َك
ال��ُج��دود؟9 َض��يْ��ُف األُبُ��ّوِة، نَ��ِزي��ُل ام��رٌو ال��غ��ري��َب ��ى يُ��َس��مَّ وك��ي��ف
َوح��ي��د؟ ن��اءٍ األَواخ��ِر: ج��اِر ـ��ِل األَوائ��ـ ل��ج��ار يُ��ق��ال وك��ي��ف

هوامش

الزعيم فريد محمد هو وفريد: األول، الوطني الزعيم كامل مصطفى هو (1)
والجهاد. املبدأ يف الفقيد صاحبي وكانا الثاني، الوطني

النعم. اآلالء: (2)
العظيم. األمر وهي بالداهية، يأتي الذي هو الداهي: (3)

األول. عهدها يف اللواء جريدة محرِّر الفقيد كان (4)
الحظوظ. بمعنى هنا: الجدود (5)

ولم الفقيد أبناء عىل تعطَّف حيث مرص، ملك األول فؤاد جاللة هو (6)
وافرة. ملكية بهبة عليهم فأنعم الزمن؛ لتصاريف أبيهم وفاة بعد يرتكهم

كبريًا. اعتزاًزا عهده يف واألدب العلم اعتزَّ وقد الرشيد، هارون هو (7)
ويكتشف. يبحث أي يرود: (8)

فليس إذن وجدوده، آبائه عىل ضيًفا الرتاب يف ينزل امليت إن يقول: (9)
وحيًدا. وال غريبًا نعتربه أن يصح
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ورثاء1 تعزية

ال��ِع��ذاْر1 َخ��ل��ع ذاق��ه��ا َم��ْن تُ��داْر ال��دن��ي��ا ِم��ن ك��أٌْس
ال��ن��ه��ار ق��ام َونَ��ى ف��ِإذا ب��ه��ا ق��وَّاٌم ال��ل��ي��ُل
ال��ِق��ص��ار وال ال��طِّ��واُل، ت��ُدم ل��م األَع��م��اَر، ب��ه��ا وَح��ب��ا
ُخ��م��ار ِم��ن ��ُر ال��ُم��َع��مَّ ي��خ��ل ول��م ب��ه��ا، ال��ص��ب��يُّ َش��ِرَب
ال��ُع��ق��ار2 ال��َه��َم��ُل وت��ن��اول ُس��الَف��ه��ا ال��ك��راُم وَح��س��ا
ال��وق��ار أَخ��و أَص��اب ق��د م��ا ال��ه��وى ذو م��ن��ه��ا وأََص��اب
ال��ُم��دار ال��ف��َل��َك وت��ص��َرع د، ال��ج��م��ا ع��ل��ى ت��م��ي��ُل ول��ق��د
ِف��رار3 م��ن��ه��ا م��ا َع��ْس��راءَ، ي��ٍد ف��ي ال��م��ن��يّ��ِة ك��أُس
ال��يَ��س��ار َج��َرت يَ��ْس��َرًة لَّ��ى ت��و َف��َم��ْن ال��ي��م��ي��َن، ت��ج��رى
أَغ��ار إِذا وال��م��س��ت��م��ي��ُت ج��رى إِذا ال��ج��ريءُ أَْوَدى
وال��ِح��ص��ار وال��م��واِق��ع، ئ��ـ��ع، وال��وق��ا ال��م��ع��ام��ِع، ل��ي��ُث
ال��ذِّم��ار ع��ن تَ��ذود ك��ان��ت ال��ت��ي ال��زَُّم��ِر َوب��ق��يَّ��ُة
ال��دي��ار ح��ام��ي��ُة ـ��ل��ط��اِن، ال��س��ـ َع��س��ُك��ر ال��خ��الف��ِة، ج��ن��ُد
وال��ِق��ف��ار (خ��ل��وص��ي) ي��ا ب��ك ج��ب��الُ��ه��ا (ك��ري��ُد) ض��اق��ت

بك مصطفى األمرياالي املرحوم والده مات حني خلويص بك حامد صديقه إىل التعزية هذه ه وجَّ 1

كانت أيام (كريد) الجزيرة يف الثورة قمع يف مجدوا الذين الكرام الضباط من كان وقد خلويص،
العثمانية. للدولة تابعة



(٢ (مجلد الشوقيات

اْش��ِت��ه��ار ذاُت — ال��م��دى ط��ال وإِن — ف��ي��ه��ا أَيّ��اُم��ك��م
ِس��وار ِل��ِم��ْع��ص��ِم��ه��ا أَن��ت��م ب��أَن��ك��م ال��ع��دوُّ َع��ِل��َم
ق��رار ب��ال ف��ت��رك��ت��م��وه ب��م��ق��رِّه أَْح��َدْق��تُ��ُم
ث��ار ك��ان ق��د م��ن وث��اب ، ـ��لَّ ض��ـ ك��ان َم��ْن اه��ت��دى ح��ت��ى
ال��ج��ِدار ُم��نْ��ق��ضَّ ك��ان ي��ة ل��ل��وال رك��ٌن واْع��ت��زَّ
ولِ��ل��ف��خ��ار — ال��ب��ن��ي��ن خ��ي��َر ي��ا — وال��م��ج��ِد ل��ل��ُع��ال ِع��ْش
��غ��ار ال��صِّ إِخ��وتِ��َك ول��دم��ع ج��اريً��ا ل��دم��ع��ك أَب��ك��ي
ِك��ب��ار وال��ِدك��م م��ث��ل ٌل رج��ا أَن��ُك��ُم وأََودُّ
ع��َم��ار يُ��ح��اك��ي��ه ال را، ع��م��ا ب��ي��تَ��ُك��ُم وأُري��د
ال��يَ��س��ار يُ��زاِي��لُ��ه وال ـ��ه، م��ن��ـ ال��نَّ��ع��م��اءُ ت��خ��رُج ال

هوامش

والوقار. الحياء العذار: (1)
شيئًا رشبه إذا املاء فالن حسا يقال: الخمر، أسماء من والعقار: السالف (2)

يشء. بعد
محبوبًا ليس ما تصف والعرب الشمال. بيده عمل إذا أعرس، للرجل: يقال (3)
كذلك. ألنها عرساء، املنية فيد مؤنثًا، كان إذا وبالعرساء مذكًرا، كان إذا باألعرس
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ذكرىهيجو1

ف��ك��ت��وُر ي��ا أَج��لُّ وأَن��ت إِال ال��م��أْث��وُر ع��ي��ُدك ف��ي��ه��م ج��لَّ م��ا
ق��ص��ي��ر ال��ن��ج��وم ف��ي ل��م��ث��ل��َك ُع��م��ٌر وإِن��ه��ا ال��س��ن��ي��َن، ب��ال��م��ئ��ة ذك��روَك
وش��ع��ور َم��دارٌك ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ارت��ق��ت وم��ا ال��ب��ي��اُن، دام م��ا س��ت��دوم
ال��ن��ور إِال م��ن��ه يُ��َر ل��م ك��ال��ن��ج��م ال��ورى ن��ظ��ر ف��ي ف��أَن��ت ُح��ِج��بْ��َت ول��ئ��ن
ال��م��ق��ب��ور؟1 ال��س��يِّ��ُد أَي��ن وس��أَل��ُت: ل��ل��َم��ال ق��ب��َرك ل��ف��ت��ْح��ُت ال��تُّ��َق��ى ل��وال
ُس��ط��ور؟ ال��ف��ق��ي��د ق��ل��م م��ن ف��ي��ه ه��ل إِن��ج��ي��َل��ك��م ان��ظ��روا ق��وُم ي��ا ول��ق��ل��ُت:
وس��ري��ر َرًبَّ��ُه ف��ق��دت��م ت��اٌج ف��ع��ن��دك ال��ب��ي��اَن؟ َم��ل��َك ب��ع��َده َم��ْن
ُج��م��ه��ور ف��أَن��تُ��ُم ال��ب��ي��اِن، ُم��ْل��ُك وان��ق��ض��ى (ه��وج��و)، ب��م��وت ال��ق��ري��ُض م��ات
َم��س��ط��ـ��ور؟ ب��ي��ـ��َراِع��ـ��ه وَج��ـ��الل��ـ��ه إِج��الل��ه ف��ي ال��ع��ي��ُد ي��زي��د م��اذا
وال��ت��ص��وي��ر ع��ل��ي��ه ال��ك��الُم ن��زل ًرا ُم��َص��وِّ ال��ك��ائ��ن��اِت وج��وُه ف��ق��َدْت
َض��م��ي��ر ل��ل��ق��ارئ��ي��ن َط��يِّ��ه��ا ف��ي ع��ب��ارٍة ف��ك��لُّ ل��ه، ال��غ��ط��اءُ ُك��ِش��َف
م��ن��ث��ور وال ن��ظ��ٌم، وال غ��رٌض، وال م��ع��ن��ًى، وال ل��ف��ٌظ، يُ��ْع��ِي��ِه ل��م
ق��ري��ر وْه��َو ل��ل��ه وبَ��ُردُّه ح��زن��ه م��ن يَ��ُف��كُّ��ُه ال��ح��زي��ِن ُم��ْس��ِل��ي
ال��م��ث��ؤور ع��ف��َوه وي��أْم��ل ي��رج��و إِب��ائ��ه ع��ن��َد وظ��لَّ ال��م��ل��وك، ث��أَر

عىل عام مائة مرور ملناسبة هيجو) (فيكتور الكبري فرنسا شاعر ذكرى يف القصيدة هذه نُِظَمت 1

وفاته.



(٢ (مجلد الشوقيات

ق��ص��ي��ر2 ع��ن��ه ال��س��ي��ِف ذاك ف��ج��الُل يَ��راِع��ه ج��الَل (وات��رل��و) وأَع��اَر
وق��ب��ور ل��ه ُح��َف��ٌر ال��ث��رى وِم��َن ال��ث��رى غ��م��ر ال��ذي ال��ب��ح��ُر أَيُّ��ه��ا ي��ا
ظ��ه��ور ال��زم��اِن م��رِّ ع��ل��ى ف��ل��ه��ا ش��خ��ُص��ه��ا ��ب تَ��ح��جَّ إِن ال��ح��ق��ي��ق��ُة أَن��ت
وف��ق��ي��ر ب��ائ��ٌس يُ��َع��يِّ��د َك��يْ��م��ا ل��ه��م وُع��ْد ال��ع��ال��م��ي��ن ِح��داَد ارف��ْع
ويُ��ج��ي��ر3 َج��ْم��َع��ه��م يُ��س��ع��د ك��ان ق��د راح��ٍم ن��ظ��رًة ال��بُ��ؤس��اءِ إِل��ى وان��ظ��ْر
ت��غ��ي��ي��ر ب��ه��ا م��ا آَدم ع��ه��د م��ن ْرتَ��ه��ا َص��وَّ ك��م��ا ب��اق��ي��ٌة ال��ح��اُل
وي��ج��ور ت��ارًة يَ��ع��ِدل وال��ح��ظُّ ح��ال��ي��ه��م��ا ع��ل��ى وال��نُّ��ْع��م��ى ال��ب��ؤس
أَم��ي��ر ال��ف��ق��ي��ر ع��ل��ى ال��غ��ن��يِّ وم��ن ُم��َس��يْ��ِط��ٌر ال��ض��ع��ي��ف ع��ل��ى ال��ق��ويِّ وم��ن
وت��ث��ور أَح��ق��اده��ا إِل��ى تَ��أِوي ش��ه��وات��ه��ا ع��ل��ى ع��اك��ف��ٌة وال��ن��ف��ُس
غ��رور4 وال��ح��ي��اُة اَص��دُق، وال��م��وُت وت��ن��ق��ض��ي تَ��ِج��دُّ آم��اٌل وال��ع��ي��ُش

هوامش

الناس. جماعة املأل: (1)
ُهِزَم التي املوقعة فيه حصلت الذي املواضع من موضع عىل علم واترلو: (2)

الكربى. هزيمته نابليون فيها
هيجو. فكتور تأليف البؤساء، رواية إىل يشري (3)

تتجدد. أي تجد: آمال العيش (4)
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احلامويل1 عبده

آث��اره1 ع��ل��ى ف��نٌّ وتَ��َولَّ��ى أَْوك��اِره ع��ن ط��ار ال��ش��رِق س��اج��ُع
أَظ��ف��اره م��ن ال��ن��س��وُر تَ��ِف��رُّ ال م��اٍض ال��ج��ن��اح��ي��ن ن��اف��ذُ غ��ال��ه
أَع��م��اره2 م��ن ال��ط��وي��ِل ف��ي (لُ��بَ��ًدا) ويَ��غ��َش��ى ال��ُغ��ص��ون ف��ي ال��ف��رَخ ي��ْط��ُرق
ِم��زم��اره3 ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��ئ��ي��بً��ا ُد داو ف��أَص��ب��ح ِم��زم��اَره، ك��ان
واب��ت��ك��اره اف��ت��ن��اِن��ه ف��ي َع��بْ��ُده ُم��َغ��نٍّ ك��لَّ أَن بَ��يْ��َد (ع��ب��ُدُه)
وج��اره4 م��ص��ٍر ربِّ ��ِم��يَّ��يْ��ِن) (ال��سَّ ُق وإِس��ح��ا م��ص��َر، ف��ي ال��دَّوَل��ت��يْ��ِن َم��ْع��بَ��ُد
ِس��ت��اره5 وض��اف��ي ج��ع��ف��ٍر ِح��َم��ى ف��ي وي��وًم��ا ي��وًم��ا، ال��رش��ي��ِد ِب��س��اط ف��ي
ب��داره ي��ل��وذَ أَن ��ف��و ال��صَّ وم��ن ازدي��اٍد ف��ي ب��ه ُم��ْل��ك��يْ��ه��م��ا َص��ْف��ُو
َوق��اره ِذْك��َر ال��وق��وَر ويُ��نْ��ِس��ي ـ��ِك، ال��ُم��ْل��ـ ِح��ْش��َم��ِة م��ن ال��م��ال��ك��ي��ن يُ��ْخ��ِرج
أَق��م��اره6 م��ن ال��ِح��س��اَن وأَث��اَر ال��َق��م��اري ف��ي��ه أَغ��اَر ل��ي��ٍل ُربَّ
أَس��ح��اره7 ِم��ن أَرق وح��ج��اٍز َص��ب��اُه ال��رِّي��اَض يُ��ذِْك��ُر ب��َص��بً��ا
ك��ُع��ق��اره أَو ال��ن��دي��ِم ك��ح��دي��ِث ف��َل��ْح��نً��ا ل��ْح��نً��ا يُ��داُر وغ��ن��اءٍ
ن��اره َم��ْوِض��َع ال��س��ام��ع��ون ع��رف َم��ش��وٍق م��ن أَن��ه ل��و وأَِن��ي��ِن
أَع��ذاره م��ن ت��ك��ون يُ��ْل��َح��ى ح��ي��َن آًه��ا م��ن��ه ال��ه��وى أَخ��و ي��ت��م��نَّ��ى

إىل هذا األلحان، ابتكار ويف الصوت حسن يف الزمن نادرة وكان ،١٩٠٢ يف الحامويل عبده تويف 1

املثل. بهما يرضب ومروءة أريحية



(٢ (مجلد الشوقيات

أَخ��ب��اره8 وف��ي ال��ه��وى م��ع��ان��ي ف��ي (ق��ي��ٍس) بَ��ثٌّ ك��أَن��ه��ا َزَف��راٌت
يُ��ج��اِره ل��م إِذا يَ��ْش��تَ��ِك��ي وال ُد، ال��ع��و تَ��َف��نُّ��ِن��ه ف��ي يُ��ج��اري��ه ال
ِف��راره ف��ي ُم��ْس��تَ��ْم��ِه��الً ف��يُ��ْص��ِغ��ي ـ��ُل، ل��ي��ـ ي��ا ال��ف��ج��ر: ف��ي م��ن��ه ال��ل��ي��ُل ي��س��م��ع
َع��طَّ��اره ف��ي ال��ه��م��وِم ب��دواءِ (ال��ح��م��ول��ي) م��ات ي��وَم ال��ن��اُس ُف��ِج��َع
أَس��راره ف��ي ال��م��ك��ي��ِن ال��ق��ويِّ وأَخ��ي��ِه واب��ِن��ه، ، ال��ف��نِّ ب��أَب��ي
إِي��ث��اره ف��ي ال��ك��ري��ِم وال��ج��واِد ح��اَل��ت��يْ��ِه ف��ي ال��ع��ف��ي��ِف واألَب��يِّ
ُم��خ��ت��اره9 م��ن ال��ف��ق��ي��َر ويُ��ذي��ُق ُم��ِدلٍّ َغ��ِن��يٍّ ع��ن ال��ل��ح��َن يَ��ْح��ِب��ُس
ال��َم��ك��اره ف��ي ب��م��ال��ه وُم��ع��ي��نً��ا ال��رزاي��ا ف��ي ب��ص��وت��ه ُم��غ��ي��ثً��ا ي��ا
ِص��غ��اره ب��ي��ن ال��ي��ت��ي��ِم وُم��ِع��زَّ ذَوي��ه ب��ي��ن ال��ف��ق��ي��ِر وُم��ِح��لَّ
أَك��داره م��ن ال��م��ح��زوِن وِش��ف��اءَ ده��ٌر م��ال إِن ال��ص��دي��ٍق وِع��م��اَد
دي��اِره ف��ي ��ٌة أُمَّ ال��ف��نِّ واح��ُد ف��تُ��ن��س��ى ال��ق��ل��ي��ِل ب��ال��راح��ِل ل��س��َت
إِدب��اره م��ن ال��غ��داَة ل��ق��ي��َت م��ا تَ��َولَّ��ى أَو أَت��ى إِن ال��ده��ِر غ��اي��ُة
وِع��ث��اره ق��ي��ام��ه م��ن م��ض��ى م��ا وت��س��اَوى ال��ث��رى، ف��ي ال��ج��د ن��زل
إِق��ص��اره ُم��ن��ت��َه��ى ف��ال��م��وُت َل��يْ��ن، ال��ح��ا م��ن ب��ال��ي��ق��ي��ن ال��داءُ وان��ق��ض��ى
وَه��زاره10 ب��روِض��ِه ع��نّ��ا زال ع��زٍّ م��خ��اي��ِل ع��ل��ى ق��وم��ي َل��ْه��َف
أَوط��اره م��ن األَخ��ي��ُر ف��ولَّ��ى ـ��َت ولَّ��يْ��ـ ال��ع��ي��ش، م��ن ذاه��ٍب وع��ل��ى
آث��اره م��ن ال��َع��زاءُ وأَن��ت ُه، ب��ق��اي��ا م��ن ال��رَِّض��ى أَن��ت وزم��اٍن
ب��ن��ه��اره ل��ي��لُ��ه ال��ي��وَم ل��ح��َق ت��ش��دو ح��ي��َن ل��ي��لُ��ه ل��ل��ن��اس ك��ان

هوامش

الطائر. عش وهو وكر، جمع األوكار: (1)
نرس. اسم لبد: (2)

املزامري. صاحب النبي داود بمزمار صفائه يف املرثي صوت يشبه (3)
مرص ملك وجاره» مرص «رب بقوله ويقصد وإسحاق. بمعبد يشبهه (4)
العربية األقطار يطرب كان عبده أن يعني العربية. األقطار أرباب من وجاره

كذلك. وإسحاق معبد كان كما جميعها
والغرض وزيره، الربمكي جعفر هو وجعفر: الرشيد. هارون هو الرشيد: (5)
املشابهني الوزراء بساط إىل للرشيد، املشابهني امللوك بساط من يتنقل كان املرثي أن

لجعفر.
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الحامويل عبده

جمع واألقمار: التغريد. حسن الحمام من نوع قمرية، جمع القماري: (6)
باألقمار. الشبيهات الحسان يطرب كان أنه يريد قمر.

يف الواقعة «صبا» كلمة ا أمَّ نسيمها. :— الصاد بفتح — الرياض صبا (7)
أيًضا، الصاد مفتوحة وهي الغناء، فن يف معروفة نغمة بها فمقصود البيت أول
نغمة «حجاز»: وكذلك بالصبا، املعروف بالنسيم لها تشبيًها بذلك سميت كأنها

أيًضا. الغناء يف معروفة
ليىل. بمجنون الشهري امللوح ابن هو قيس: (8)

عبده عن يؤثر ما بعض عىل البيت هذا يشري به، املتباهي باملال: املدِّل (9)
إليهم، فيحسن أوالدهم، أفراح ليحيي الفقراء إليه يلجأ كان أنه عليه، هللا رحمة
هذه آثر وربما بسهرته. الالئق االحتفال تشييد يف ماله من وينفق طلبهم، ويجيب
كثرية. حكايات الباب هذا يف له ويروى الكبار، األغنياء أحد دعوة عىل الفقرية الليلة

فاريس. الصوت، حسن طائر الهزار: (10)
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أمني1 بك قاسم

األَخ��ي��ار1 ال��رف��ق��ِة ح��ق��وَق ن��ق��ض��ي بَ��داِر ، ال��َوِف��يُّ ال��دَّم��ُع أَيُّ��ه��ا ي��ا
ج��اري2 ب��دم��ٍع يُ��بْ��َك��ْوا أَن وال��ع��ه��ُد ف��ال��ه��وى ث��راه��م ف��ي أَه��ن��تُ��ك إِن أَن��ا
ودي��ار م��ن��ازٍل ب��ع��َد ب��ال��َق��ْف��ر وُغ��ودروا األَك��رم��ي��ن، وك��ان��وا ه��ان��وا
واألَب��ص��ار ال��س��م��ِع ُس��ْك��نَ��ى ب��ع��د م��ن ال��ث��رى دوَر أُْس��ِك��ن��وا ع��ل��ي��ه��م؛ ل��ه��ف��ي
��ّم��ار؟3 وال��سُّ ل��ل��ن��دم��اءِ وال��ب��ش��ُر وج��وه��ه��م وس��ي��م ف��ي ال��ب��ش��اش��ُة أَي��ن
األَس��ح��ار ك��ن��س��ائ��م ب��ه��ا َم��ّروا َرْوض��ٍة ف��ي ب��ه��م ال��دن��ي��ا م��ن ك��ن��ا
اإلِي��ث��ار4 م��ن ال��م��وت��ى ��ُد ف��تَ��ع��هُّ وب��األَس��ى ب��ال��ب��ك��اءِ ع��ل��ي��ه��م ع��ط��ًف��ا
��ار ُح��ضَّ ُغ��يَّ��ٍب م��ن أَب��ك��ي��ُك��ُم ط��يْ��ُف��ه��م ال��ج��وان��ح وف��ي غ��ائ��ب��ي��َن ي��ا
األَس��ف��ار م��ن س��أَزَم��ُع��ه َس��ف��ٌر ال��م��َدى ط��ال وإِن وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ي
َق��راري وذاك َق��راُرُك��ُم، ه��ذا ب��ي��ن��ك��م ��ل��َي م��حِّ أَرى أَك��اُد إِن��ي
َم��ن��ار5 ال��رج��ال ف��ي ب��ف��رٍد م��ص��ٌر ��َرت وبُ��شِّ ال��زم��اُن َس��م��ح ُك��لَّ��م��ا أََو
ل��ل��س��اري؟ يَ��ُدْم ل��م ال��ه��داي��ِة ن��ج��ُم وك��أَن��ه��ا ف��ك��أَن��ه ب��ه، ُف��ج��َع��ْت
األَق��داِر ل��م��ش��ي��ئ��ِة َم��ح��م��ول��ٌة ع��ظ��ي��م��ٌة (األَم��ي��ن) ف��ي ال��م��ص��ي��ب��َة إِّن
واألَم��ص��ار ف��ي��ه ال��م��م��ال��ِك ُرْزءُ ُم��س��تَ��ْع��َظ��ٌم م��اج��ٍد أَْريَ��ح��يٍّ ف��ي
وال��ج��ار ب��ص��دي��ق��ِه وأَبَ��ّره��م ولِ��رأي��ه ل��ع��ه��ِده ال��رج��اٍل أَْوَف��ى

.١٩٠٩ سنة يف تويف وقد مرص، يف املرأة تحرير دعوة صاحب الزعيم هو أمني بك قاسم املرحوم 1



(٢ (مجلد الشوقيات

وم��م��اري ل��م��ج��ادٍل بً��ا وت��أَدُّ ل��م��ع��ت��َق��داِت��ه َص��ب��ًرا وأََش��ّده��م
ال��م��ت��واري ال��ُم��ت��رْق��ِرِق ك��ال��َج��دول ُم��ت��واض��ًع��ا ه��ادئً��ا ال��ق��رائ��َح يَ��س��ق��ي
األَق��م��ار أَح��اس��ُن ال��ت��راِب ت��ح��ت أَق��م��اره��ا م��ن تَ��ُغ��ضُّ ��م��اءِ ل��ل��سَّ ق��ْل
ال��س��ي��ار ب��َزْه��ره ال��ن��ج��وم ُزه��َر ف��ائ��ٍت ال��م��آث��ر ��اءِ وضَّ ك��ل م��ن
س��رار6 َم��ش��ي��ٍن أَو ن��ق��ٍص ب��م��ع��ي��ب ك��م��اَل��ه ت��ن��ال ال ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ض��ي
ب��اآلث��ار ال��ح��قَّ ال��خ��ل��وَد إِّن ح��ي��اتُ��ه ال��م��واِت ب��ع��َد آث��اُره
ال��ق��ّه��ار ال��واح��ِد ق��ض��اءَ إِال وِع��ل��ِم��ه ب��ال��ق��ض��اءِ تَ��َف��رََّد َم��ْن يَ��ا
ب��األَس��رار ف��أَح��ْط��َت رَم��ى ح��تَّ��ى س��ْه��َم��ه وت��خ��ش��ى ت��رج��وه، ِزل��َت م��ا
(الزار)؟7 م��ن ال��م��وِت وراءَ ��ا ع��مَّ ُم��ْخ��ِب��ًرا أَف��ص��َح ف��ك��ن��ت بُ��ع��ث��َت ه��ال
ُغ��ب��اري ي��ك��ون م��ا أَع��ل��ُم ف��َع��َس��اَي ون��اِج��ن��ي ع��ن��ك ال��م��وِت ُغ��ب��اَر ان��ُف��ْض
األَخ��ب��ار أَص��دَق ال��م��ن��ي��ِة ُح��ْك��ِم ع��ن وه��ات ف��اْرِو، ، ال��ِج��دُّ ال��ق��ض��اءُ ه��ذا
(نَ��وار)8 ط��الَق ُم��ط��لِّ��ُق��ه��ا ي��وًم��ا ه��ًوى ُدن��ي��اه َش��َغ��َف��تْ��ُه وإن َك��لٌّ
األَن��وار9 َم��ص��دُر ال��م��ش��ارق ف��ي ه��ي ب��أَم��ره��ا نَ��ه��ْض��َت (ج��ام��ع��ٌة) ل��ل��ه
وَط��واري ح��وادٍث اخ��ت��الِف ب��ع��د ب��ه��ا ظ��ِف��روا ق��د ال��ُع��ق��الءِ أُْم��ِن��يَّ��ُة
ل��ِع��ثَ��ار َج��ْري��ه غ��اي��ُة وال��ج��ه��ُل ألَع��نَّ��ٍة َج��ْري��ه غ��اي��ُة وال��ع��ق��ُل
ال��دي��ن��ار م��ن ل��ه��ا ال��ش��ح��ي��ُح خ��رَج ل��ه تُ��ْرج��ى م��ا ع��ظ��ي��َم ي��ع��ل��م��ون ل��و
ونُ��ض��ار ��ٍة ب��ف��ضَّ اش��ت��روه ق��وم��وا اس��ت��ق��الَل��َه��ا ب��ال��دَّم ال��م��م��ال��ُك ت��ْش��ِري
األَخ��ط��ار ج��الئ��ُل تُ��ن��ال وب��ه ِب��ن��ائ��ه ح��قَّ ال��م��ل��ُك يُ��ب��ن��ى ب��ال��ع��ل��م
ال��خ��طَّ��ار10 ال��ق��ن��ا ع��ل��ى يُ��ش��اُد ال م��ا ال��ُع��ال ُش��مِّ م��ن ع��ل��ي��ه يُ��ش��اد ول��ق��د
ِج��دار خ��ي��ُر م��اَل أَن س��اءَه��ا ق��د ِج��داره��ا أَق��م��َت أَن َس��رَّك ك��ان إِن
واألَن��ص��ار األَع��واِن َم��ْرم��وق��ِة ب��ذّم��ٍة ال��ك��ري��م ال��ل��ه م��ن أَض��ح��ت
األَس��وار11 َم��ن��ي��ع��ُة ف��ه��ي (ب��ف��ؤاَد)؛ ��ن��ْت وُح��صِّ (ال��ع��زي��ِز)، ب��أَن��ظ��ار ُك��ِل��ئَ��ْت
َج��واري ��ع��وُد وال��سُّ أَع��ج��ُل، ف��ال��ي��م��ُن ن��ظ��رًة أَم��ًرا أَع��اَر ال��ع��زي��ُز وإِذا
ويَ��س��ار؟ ��ِق ِل��تَ��َرفُّ ف��دَع��ْوت��ن��ا وُع��س��ِره ال��ح��ج��اب م��ن رأَي��َت م��اذا
ال��م��خ��ت��ار وُس��نَّ��ِة ال��ك��ت��اب ف��ي م��ا ُم��خ��ال��ًف��ا ت��ج��ْده ل��م ل��ك بَ��دا رأٌي
األَف��ك��ار َوغ��ى ف��ي رأي وُش��َج��اُع ال��َوغ��ى ف��ي ق��ل��ٍب ش��ج��اُع وال��ب��اِس��الن:
و(ِن��زار)؟12 (ُق��ض��اع��ٍة) ن��س��اءُ ك��ان��ت م��ا ال��ن��ي��ل ن��س��اءُ ص��ارت ل��و أََوِدْدت
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أمني بك قاسم

األَب��ك��ار وَخ��ش��ي��َة ال��رِّج��اِل ب��أَْس وح��رِب��ه��ا ال��ح��ي��اِة س��ل��م ف��ي يَ��ج��م��ع��ن
َض��واري ال��رج��ال ف��ي وح��وٌش ل��وال ويَ��س��ارٌة س��م��اح��ٌة ال��ح��ج��اَب إِن
وِض��رار أَذًى إِل��ى ف��ت��ج��اوزوه ُح��ك��م��ه وِح��ْك��م��ة ح��ق��ي��ق��تَ��ه َج��ِه��ل��وا
األَده��ار ع��ل��ى ش��ع��ائ��ُره تَ��ب��ق��ى م��أْت��ٌم ت��ح��ت��ِك (ال��غ��وري) ُق��بّ��ة ي��ا
دار ف��ي إِح��ي��اؤه ف��ات��ه��م إِن ال��م��دى ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ف��ي ق��وٌم يُ��ح��ي��ي��ه
ِق��ص��ار ال��زم��ان م��ن أَرب��ع��ي��ن ف��ي م��دف��ون��ٌة أُم��ٌة تُ��ن��َس��ى ه��ي��ه��ات!
ون��ه��ار ك��ل��ي��ل��ٍة ي��م��رُّ ك��لٌّ ف��ح��ق��ب��ًة أَردت أَو ي��وًم��ا ش��ئ��َت إِن
��ار)13 (بَ��شَّ م��ن ف��ي��ه ال��م��راِث��َي وخ��ذوا ق��اس��ًم��ا يُ��ؤبِّ��ُن (س��اع��دٍة) اب��َن ه��ات��وا
األَش��ع��ار ق��الئ��ِد ب��ي��َن َع��ص��م��اءَ ق��دِره ل��ب��اذخ الئ��ق��ٍة ك��لِّ م��ن

هوامش

بادر. يعني بدار: (1)
حبي، وموضع هواي هم ترابهم يف وأهينه دمعي أبذل الذين إن يقول: (2)

وهواه. حبه أهل اإلنسان يبكي أن عجيبًا وليس
بالليل. األصدقاء حديث والسمر: سامر، جمع السمار: (3)

إليه. محتاج أنت ما لغريك تعطي أن هو اإليثار: (4)
الطريق. يف به الناس يهتدي العلم هو املنار: (5)

إذا القمر، استرس قولهم: من مشتق :— وكرسها السني يفتح — رسار (6)
الشهر. يف ليلتني أو ليلة آخر وهي الرسار، ليلة خفي

بعثت لو ويقول عيىس، سيدنا أحياه الذي الرجل اسم عازار: أو آلزار (7)
الرجل. هذا من املوت عن إخبارك يف أفصح لكنت

كثريًا فندم فطلَّقها الشاعر، الفرزدق زوجة كانت بعينها امرأة اسم نوار: (8)
نادم. طالق كل يف بندامته املثل َب ُرضِ حتى

إنشائها. يف مذكور فضل للفقيد وكان املرصية، الجامعة هي (9)
للقتال. استعداده عن كناية القنا: واهتزاز املهتز، أي الخطار: (10)

جاللة هو وفؤاد، وقتئذ، عباس الخديو وكان ملرص: ملك كل هو العزيز: (11)
األول. فؤاد مرص ملك

املقصود وإنما بالذات، ونزار قضاعة القبيلتني هاتني نساء الغرض ليس (12)
التايل. البيت يف املوصوفة العربية املرأة
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الحكماء، العرب خطباء أحد اإليادي، ساعدة بن قسُّ هو ساعدة، ابن (13)
املشهور، الشاعر برد بن ار بشَّ هو ار: وبشَّ الخطب، بالغة فال املثل به يرضب
الشعراء. من بشار وأمثال الخطباء من قس أَمثال إال يؤبنه ال قاسًما إن يقول
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تولسـتوي1

دم��َع��ه��ا ال��ع��ل��ِم آي��ُة تُ��ج��ِري (ت��ول��س��تُ��وُي)،
وف��ق��ي��ُر ب��ائ��ٌس ويَ��ب��ك��ي ع��ل��ي��ك،

نَ��ص��ي��ره زال ال��رك��ِن ض��ع��ي��ُف وش��ع��ُب
ن��ص��ي��ر ل��ل��ض��ع��ي��ف ي��وٍم ك��لَّ وم��ا

َم��ن��اُره��م أَن��ت ف��الَّح��ون ويَ��ن��ُدب
ُم��ن��ي��ر غ��يّ��ب��وه س��راٌج وأَن��ت

وظ��ل��م��ًة ُظ��ل��ًم��ا األَك��واِخ ف��ي ي��ع��ان��وَن
ي��س��ي��ر وْه��َو ال��ب��ثَّ ي��م��ل��ك��ون وال

وب��ال��رض��ى ب��ال��ح��ن��ان ك��ع��ي��س��ى ت��ط��وف
وت��زور دوَره��م وتَ��ْغ��َش��ى ع��ل��ي��ه��م،

لُ��بُّ��ه ل��ك إِذ ال��دِّي��ُن، ع��ل��ي��ك ويَ��أَْس��ى
ُق��ش��ور ال��ن��اق��م��ي��ن ول��ل��خ��ادم��ي��ن

ُك��تْ��بُ��ه ت��ل��ك َم��ْن ب��اإلن��ج��ي��ل أَي��ك��ف��ر
وبَ��ش��ي��ر؟ ُم��ن��ِذٌر م��ن��ه��ا أَن��اج��ي��ُل

الجمِّ ماله عن فتخىل يقول، بما عامالً عامًلا كان الشهري، الرويس الفيلسوف هو تولستوي: 1

وقد روسيا يف األخرية للثورة األوىل األناجيل كانت ومؤلفاته رواياته ولعل بالفقراء، نفسه ليساوي
كبري. شيخ وهو ١٩١٠ سنة تويف



(٢ (مجلد الشوقيات

ن��دام��ًة (ل��ي��ل��ى) ف��وق إِل��ٌف وي��ب��ك��ي��ك
َس��ري��ر ( (ب��ال��ع��ام��ريِّ م��ش��ى غ��داَة

ك��أَن��ه ال��ب��الَد ن��اع��ي��َك ت��ن��اوَل
َص��ري��ر1 راَح��تَ��يْ��ك ف��ي ل��ه ي��راٌع

ه��ائ��ًم��ا األَرض ف��ي ال��ش��ي��ُخ ت��ولَّ��ى وق��ي��ل:
أَس��ي��ر ال��راه��ب��اِت (ب��َديْ��ِر) وق��ي��ل:

ط��ب��ي��ب��ُه ع��ن��ه يُ��ْغ��ِن ل��م َق��َض��ى وق��ي��ل:
َع��ذي��ر ال��ق��ض��اءِ ب��ط��ِش م��ن ول��ل��ط��بِّ

ال��ث��رى ف��ي ( (ال��م��ع��رِّيَّ ج��اوْرت أَن��ت إِذا
(ثَ��ب��ي��ر)2 ال��ت��راب ف��ي (َرْض��َوى) وج��اور

ع��ل��يْ��ك��م��ا ال��خ��ال��دي��َن ج��م��ُع وأَق��ب��َل
ن��ظ��ي��ر ال��ن��ظ��ي��ِر ب��م��ق��دار وغ��اَل��ى

ش��ذَى َع��طَّ��ره��ا األَرِض ت��ح��َت َج��م��اِج��ُم
وَع��ب��ي��ر ف��وق��ه��ا م��س��ٌك َج��نَ��اُه��نَّ

واح��ت��َوى (َح��وَّاءَ)، ب��ط��ُن يُ��ب��اِه��ي ب��ه��ّن
َف��خ��ور وْه��َو األَرِض ب��ط��ُن ع��ل��ي��ه��ن

ال��ِب��َل��ى ع��ن َح��دِّْث ال��ده��ر ح��ك��ي��َم ي��ا ف��ُق��ْل
خ��ب��ي��ر ب��األُم��ور ع��ل��ي��ٌم ف��أَن��ت

وح��ادثً��ا ق��دي��ًم��ا ال��م��وت��ى م��ن أَح��ْط��َت
ونَ��ك��ي��ر3 ُم��نْ��ك��ٌر ��ْل يُ��َح��صِّ ل��م ب��م��ا

غ��اِد ف��ي ال��س��م��اواِت ي��ط��وي ال��ذي ط��وان��ا
ق��دي��ر4 وْه��و ال��ط��يِّ ب��ع��َد ويَ��ن��ُش��ُر

واْس��ت��وى ال��م��وِت، ع��ل��ى َع��ه��دان��ا ت��ق��ادم
وق��ص��ي��ر ال��ِب��َل��ى ف��ي زم��اٍن ط��وي��ُل

ك��ن��ي��س��ٌة َع��نِّ��ي ب��األَم��س تَ��ِض��ْق ل��م ك��أَن
َط��ه��ور ه��ن��اك َديْ��ٌر يُ��ؤِون��ي ول��م

وال��ح��ص��ى ال��ج��ن��ادِل ب��ي��ن راح��ًة أَرى
َوث��ي��ر5 أَراح ق��د ِف��راٍش وك��لُّ
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ح��ق��ي��ق��ٍة ك��لَّ ال��م��وِت ب��نُ��ور ن��ظ��رن��ا
َض��ري��ر ال��ح��ي��اة ف��ي ِك��الن��ا وك��نَّ��ا

وك��اه��ٍن ل��َق��سٍّ ال اع��ت��راف��ي، إِل��ي��َك
غ��ف��ور وْه��َو ال��ل��ِه ب��ع��َد ون��ْج��واَي

ع��ارٌف األَرض ف��ي يُ��نْ��ِك��ْره ل��م ف��زه��ُدك
ك��ب��ي��ر ال��س��م��اءِ ف��ي ُم��ت��ع��اٍل وال

ن��ف��ح��ات��ه م��ن ال��وح��ُى ي��َش��مُّ ب��ي��اٌن
َغ��زي��ر األن��ب��ي��اءِ ك��ع��ل��م وع��ل��ٌم

ل��ي ول��ذَّ ال��ُم��تْ��َرِف��ي��َن، س��ب��ي��َل س��ل��ك��ُت
ُغ��رور وال��ح��ي��اُة وم��اٌل، ب��ن��وَن

ش��اه��ٍق ظ��لِّ ف��ي ال��دفءُ ش��ت��ائ��ي أَداُة
وَغ��دي��ر َج��نّ��ٌة ص��ي��ف��ي وُع��دَُّة

��ًة ِح��جَّ ث��م��ان��ي��ن ب��ال��دن��ي��ا وُم��تِّ��ْع��ُت
وُح��ب��ور غ��ن��ًى أَيّ��ام��ي ��ر ون��ضَّ

بَ��ل��دٍة ك��لِّ ف��ي ال��ش��م��ِس ك��ض��وءِ وذك��ٌر
تَ��س��ي��ر ح��ي��َن ال��ش��م��ِس م��ث��ُل َح��ظَّ وال

أََج��ْرن��ن��ي َع��ذاَرى إِال راع��ن��ي ف��م��ا
ُف��ي��ج��ي��ر ت��ْح��تَ��ِم��ي ض��ع��ي��ٍف وُربَّ

ُم��نْ��ق��ٍض وال��ع��م��ُر ال��ل��ِه ِج��واَر أَرْدُت
نَ��ض��ي��ر وْه��َو ال��ع��م��ر ف��ي وج��اورتُ��ه

وَم��ْوط��ٍن أَه��ٍل ب��ي��ن ون��ع��ي��ٌم ِص��بً��ا،
نَ��زور6 ذاك ك��لُّ دن��ي��ا، ول��ذَّاُت

خ��ش��ي��ٌة — ال��ذن��ُب؟ م��ا ي��دري��ن: وم��ا — ب��ه��ّن
ُح��ور7 ال��خ��ط��ي��ئَ��ة تَ��ْخ��َش��ى َع��َج��ٍب وم��ن

ُم��وِح��ٍش ال��ل��ي��ل م��ن داٍج ف��ي أَوان��ُس
ونُ��ور ال��ق��ل��وب ف��ي أَن��ٌس ول��ل��ه
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ِب��َم��ْريَ��ٍم ال��ن��س��اءِ ف��ي ُط��ْه��ٍر وأَش��ب��ُه
ت��س��ي��ر ال��م��س��ي��ِح نَ��ه��ج ع��ل��ى ف��ت��اٌة

ب��ه��م؟ م��ا ال��ن��اُس غ��يَّ��ر ه��ل تُ��س��ائ��لُ��ن��ي:
أُم��ور؟ األُم��ور غ��ي��َر َح��َدثَ��ْت وه��ل

ع��ال��ٌم وال��رف��َق اإلِح��س��اَن آث��ر وه��ل
ك��ث��ي��ر؟ ف��ي��ه وال��ش��رِّ األَذى دواع��ي

ب��ي��ن��ه��م ال��م��ح��بَّ��ِة ُس��بْ��َل س��ل��ك��وا وه��ل
وَع��ش��ي��ر؟ أُس��رٌة ي��ت��ص��اف��ى ك��م��ا

ت��س��اُم��ٌح ال��ك��ت��اِب أَه��ل ِم��ْن آَن وه��ل
َج��دي��ر؟ ال��ك��ت��اِب ب��آداِب َخ��ل��ي��ٌق

وِش��ْق��َوًة ب��ؤًس��ا األَح��ي��اءُ ع��ال��َج وه��ل
وش��رور؟ ب��ي��ن��ه��م ف��س��اٌد وق��لَّ

ح��ك��م��ًة األَرَض ال��م��ال��ئُ وأَن��ت ان��ظ��ر ق��م
ن��ث��ي��ر؟ أَف��اَد أَم ن��ظ��ي��ٌم، أَأَج��دى

ب��ح��ال��ه��ا ودن��ي��ا ت��دري، ك��م��ا أُن��اٌس
وَع��س��ي��ر ت��ارًة َرِخ��يٌّ وده��ٌر

ٍد ُم��ت��ج��دِّ غ��اب��ٍر خ��ل��ٍق وأَح��واُل
وأَخ��ي��ر ٌل أَوَّ ف��ي��ه��ا ت��ش��اب��ه

ك��أَن��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ِت��ب��اًع��ا ت��م��رَّ
ُس��ت��ور ل��ه��ّن تُ��ْرَخ��ى ال م��الع��ُب

ال��ه��وى م��ع وَم��يْ��ٌل ال��دن��ي��ا، ع��ل��ى وح��رٌص
وُزور ال��ح��ي��اة، ف��ي وإِف��ٌك ، وِغ��شٌّ

أُّم��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��ف��رِد م��ق��اَم وق��ام
َغ��ف��ي��ر ي��س��ت��ب��ّد َج��مٌّ ال��ح��ك��م ع��ل��ى

وَع��بْ��ُده َم��ْوًل��ى ال��ن��اس: ق��وُل ر وُح��وِّ
وأَج��ي��ر ُم��س��ت��أِْج��ٌر ق��ول��ه��م: إِل��ى
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تولسـتوي

ال��ورى ف��ي أَم��َر ال ال��م��ال ن��ف��وذُ وأَض��ح��ى
ويُ��ش��ي��ر ي��َرى م��ا إِال نَ��ْه��ي وال

وم��م��ال��ٌك ب��ه ح��ك��وم��اٌت ت��س��اُس
وص��دور8 ل��ه أَق��ي��اٌل ويُ��ذِْع��ن

وِح��ْرُص��ُه ال��س��الِح، ف��ي ب��ن��وه وع��ص��ٌر
ويُ��دي��ر ذك��َره يُ��ْج��ِري ال��س��ل��م ع��ل��ى

وارٌف وْه��َو ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ع��ج��ٍب وم��ن
ف��يُ��غ��ي��ر آم��نً��ا، ش��ع��بً��ا يُ��ص��ادف

وَك��ْس��ِب��ه ال��ف��ق��ي��ِر ق��وت م��ن وي��أْخ��ذُ
ويَ��م��ي��ر ك��ال��ح��ص��ى ج��ي��وًش��ا ويُ��ؤِوي

م��ذه��بً��ا وال��ب��ح��ِر ال��ب��رَّ اس��ت��ق��ّل ��ا ول��مَّ
ي��ط��ي��ر ال��س��م��اءِ أَس��ب��اَب تَ��َع��لَّ��َق

هوامش

القلم. والرياع: التصويت. الرصير: (1)
مشهور. االجتماعي الفلسفي وشعره املعري، العالء أبو هو املعري: (2)
هو تشبيهه يريد بمكة: وثانيهما باملدينة أولهما جبلني: عىل علمان وثبري ورضوى

الجبلني. بهذين واملعري
املعرفة. جد النفوس أرشار يعرف كان أنه يريد (3)

الطي. ضد أيًضا وهو املوت، من البعث هو النرش: (4)
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قليل. أي نزور: (6)
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ونحوه. كالوزير الناس
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لطفي1 بك عمر

ال��ق��م��ْر؟ َم��ثْ��َوى األَرُض ك��ان��ت م��ت��ى ُع��َم��ْر نُ��س��اِئ��ْل ب��ال��ق��ب��ور ِق��ف��وا
ال��ُح��َف��ر؟ ك��ال��ِج��ن��اِن أُرَِّج��ْت وه��ل ـ��م؟ ل��ل��ع��ل��ي��ـ ُزيِّ��نَ��ْت ه��ل األَرَض: س��ل��وا
األَب��ّر؟ ال��نَّ��ِق��يَّ ال��رَِّض��ىَّ يُ��الق��ي خ��ل��ف��ه��ا م��ن (رض��واُن) ق��ام وه��ل
َع��ب��ر ح��ت��ى ال��ج��م��ُع ل��ه ��ى ت��نَ��حَّ َم��َض��ى ��ْن ِم��مَّ ال��ج��م��ُع ع��ِل��َم ف��ل��و
َق��َدر َم��ْن أَو ال��ل��َه، َع��َرَف وَم��ن ل��ل��ك��ري��م ُخ��ِل��َق��ْت َج��نَّ��ٍة إِل��ى
ال��ب��ص��ر وَرْغ��ِم ال��س��م��اِع، وَرْغ��ِم وح��بَّ��ِت��ه��ا ال��ق��ل��وِب ب��َرْغ��ِم
«ال��م��ؤت��م��ر»1 َس��نَ��ى « «ال��نَّ��ِديِّ س��ن��اءَ ال��ش��ب��اِب َزيْ��َن ال��تُّ��ْرِب ف��ي ن��زولُ��َك
ع��ث��ر م��ا إِذا ال��ك��ري��ِم ُم��ق��ي��َل َه��ف��ا م��ا إِذا ال��ص��دي��ِق ُم��ق��ي��َل
��ي��ر ال��سِّ ف��خ��اَر ف��ك��ن��َت وُم��تَّ ال��ح��ي��اِة ف��خ��اَر ف��ك��ن��َت َح��ِي��ي��َت
وال��ِق��َص��ر ط��ول��ه��ا ف��ي ح��ي��اتُ��ك م��ن��ه وأَع��ج��ُب َرداَك، ع��ج��ي��ٌب
يُ��خ��ت��ص��ر ُم��ص��ح��ًف��ا ع��ل��م��وا وال ال��ع��ال��م��ون س��م��َع ق��ب��َل��ه��ا ف��م��ا
ال��ِف��ك��ر وك��دُّ ال��ف��ؤاِد، وش��غ��ُل ال��ح��ي��اِة ه��مُّ ال��م��رءَ يَ��ق��ت��ُل وق��د
��ف��ر ال��سَّ ط��وُل ب��ك ان��ت��ه��ى إِل��ي��ه��ا ُح��ف��رٍة ف��ي ال��ت��ج��ارَب َدَف��نَّ��ا
وال��َح��َض��ر آث��اَرَه��ا ال��ب��دُو رأَى ِرح��ل��ٍة م��ن ك��ال��نَّ��ج��م ل��َك ف��ك��م

د يتقَّ يكاد حياته يف كان كما ضليًعا، قانونيًا عامًلا وكان ،١٩١١ سنة يف لطفي بك عمر تويف 1

مرص. يف التعاون نقابات مؤسيس طليعة يف وهو بالده، ملصلحة وحبًا قوميته عىل غرية
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األَغ��ر « «ال��نَّ��ِديُّ ع��ل��ي��ك ويَ��ب��ك��ي ع��ل��ي��ك تَ��ب��ك��ي ال��ُغ��رُّ «ِن��ق��اب��اتُ��ك»
ال��َوَط��ر َش��ري��َف ال��َم��راِم، َش��ري��َف ت��خ��يَّ��رتَ��ه ف��ري��ٌق وي��ب��ك��ي
ال��ث��م��ر ف��ك��ان��وا غ��رْس��َت، وأَن��ت ع��لَّ��م��تَ��ُه��ْم أَن��َت األَُل��ي ويَ��ب��ك��ي
ال��ِع��بَ��ر إِح��دى ب��األَم��ِس وم��وتُ��ك ل��ه��م ِع��ظ��اٍت ك��انَ��ْت َح��ي��اتُ��ك
ال��س��م��ر2 ف��ي ال��رَّدى ذك��ُر داَر وم��ا ل��ي��ل��ًة ال��رَّدى ُق��ب��يْ��َل َس��ِه��رن��ا
تُ��ْح��تَ��َف��ر م��ث��ِل��ه��ا إِل��ى وق��م��ُت ُه��يِّ��ئَ��ْت ح��ف��رة إِل��ى ف��ق��م��َت
ال��ق��َدر ل��لِّ��ق��اءِ ي��ًدا وم��دَّ ل��ل��َوداع ي��ًدا إِل��ي��ك َم��ددْت
ح��ذًَر ِم��ن ُم��ْق��ل��ِت��ي ف��ي َخ��بَ��أْتُ��ك غ��ٍد ف��ي م��ا ع��ل��َم ل��ي أَّن ول��و
َش��َرر إِال ال��ن��اِر ُل أَوَّ وم��ا راع��ن��ي ف��م��ا َش��َك��ْوَت، وق��ال��وا:
خ��ط��ر3 ي��س��ي��ًرا إِال ال��ُح��زن، م��ن خ��اط��ري م��ال��ًك��ا ال رث��ي��تُ��ك
ال��دُّرر ارت��ج��اَل َع��ِل��ْم��ُت وم��ن��ك ال��دُّم��وِع ارت��ج��اَل ع��رف��ُت ف��ف��ي��ك
ال��ب��ش��ر ب��ن��ص��ف يُ��ف��َدى وم��ث��لُ��ك ال��ك��ت��اِب ب��آي يُ��رثَ��ى ف��م��ث��لُ��ك
زَه��ر م��ن ب��اق��ًة وك��ْن ع��ل��ي��ه، ِرًض��ى م��ن روض��ًة ك��ْن ق��ب��ُر، ف��ي��ا
ال��م��ط��ر س��ق��اك ك��ع��ادِت��ه��ّن يَ��ُدْم��َن ل��م ف��ِإن ال��دم��وُع، س��ق��تْ��ك

هوامش

باملؤتمر ويريد له. رئيًسا الفقيد وكان العليا، املدارس نادي يريد الندى: (1)
أعيان أقامه الذي املؤتمر عىل رًدا هليوبوليس، يف املسلمني أعيان أقامه الذي املؤتمر

الرفعة. :— وبالقرص — الضوء، :— باملد — والسناء أسيوط. يف األقباط
الليل. حديث السمر: (2)

رثائك. يف تغني ال الخري قليلة بقية إال خاطري من مالًكا ال يريد: (3)
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َج��ْوَه��َرا ِرث��اءَك ال��دن��ي��ا وأُق��لِّ��ُد ِم��نْ��بَ��را ق��ب��ِرَك دوَن أَْص��َع��ُد ال��ي��وَم
م��َس��طِّ��را ف��ي��ه ال��ع��ل��م��اءَ ت��ت��ق��دَّم م��ح��اس��ٍن ك��ت��اَب ِش��ع��ري ِم��ن وأَق��صُّ
يُ��ذَْك��را أْن ُح��ُرم��اِت��ه م��ن وال��ف��ض��َل وأَه��ِل��ه��ا م��ص��َر ع��ن��َد ل��ف��ض��ل��ك ذك��ًرا
��را وأَخَّ ال��رج��اَل ال��ع��م��ُل ق��دَّم ك��م وح��َده ال��م��رات��َب يُ��ْع��ل��ي ال ال��ع��ل��ُم
وُم��ْم��ِط��را ال��س��ح��اِب ف��ي َج��ه��اًم��ا ُخ��ِل��َط��ْت رج��الُ��ه ب��ال��س��م��اءِ أَش��ب��ُه وال��ع��ل��ُم
��را1 ُم��ط��هَّ وال��َح��ط��ي��ِم أَْزَك��ى، ك��ال��رك��ِن َج��نْ��دالً واس��ت��ل��م��ن��ا ب��ق��ب��رَك، ُط��ف��ن��ا
را م��ن��وَّ ال��ش��ري��َف ال��ح��رَم ن��س��ت��ق��ب��ُل ك��أَن��م��ا وال��خ��ش��وع، ال��ت��ش��رُِّف ب��ي��ن
را ُم��َس��وَّ ال��ح��ك��ي��م ب��ال��ذك��ر ج��ع��ل��وَك وص��ف��ائ��ًح��ا ج��ن��ادالً أَن��ص��ف��وَك ل��و
ُم��ْف��تَ��رى ح��دي��ٌث ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ودُّ ودِّه ص��ح��َة ال��ده��ُر أَران��ي َم��ْن ي��ا
را ُم��َص��وَّ ال��ع��ظ��ي��َم ال��خ��ل��َق ف��أَران��َي رواي��ًة ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ال��ُخ��لُ��ِق وس��م��ع��ُت
��را وت��ح��سُّ ل��وع��ًة أَل��ق��ى ف��ي��ك أَن��ا وط��ول��ه؟ ال��رُّق��اد م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
ال��ك��َرى ِس��نَ��ِة م��ن ف��ي��ه أَق��ص��ُر ال��ده��ُر م��ن��زٍل ف��ي آم��نً��ا ل��ك بَ��دا م��ا نَ��ْم
األَْوث��را2 ال��ِف��راَش ب��ه ل��ق��ي��َت ح��ت��ى ��ه وذمِّ ال��ِف��راِش َح��ْم��د ف��ي م��ازل��َت
َم��ن��ظ��را أَق��ب��ُح ال��ن��اِس ه��ذا ح��ش��راُت ح��ش��رات��ه م��ن ��رَّ ال��ضُّ تَ��ش��ُك��َونَّ ال

القصيدة ا أمَّ األربعني، بعد لطفي بك عمر لتأبني أقيمت حفلة يف لتُْلَقى القصيدة هذه نُِظَمت 1

االرتجال. تشبه رسعة يف الوفاة عقب نُِظَمت فقد السابقة
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ُم��وَق��را3 ال��رَّزيَّ��ِة ت��ح��ت خ��لَّ��ف��تَ��ه ��ه ه��مِّ وح��ام��َل (ال��ن��ادي) س��يّ��َد ي��ا
��را ُم��ش��مِّ ال��م��زي��ِد ط��ل��ب ف��ي وغ��َدْوَت ل��م��ج��ده َس��ِه��ْرَت ك��م األَع��ادي ش��ه��َد
ف��أَق��ص��را ال��ظ��ن��وِن ُع��ْدواَن ورم��يْ��َت واس��ت��دف��ْع��ت��ه ال��َك��يْ��َد اتَّ��ق��يْ��َت وك��م
ال��َك��ْوث��را ع��ن��ه ال��ل��ُه ج��زاَك ح��ت��ى ذائ��ًدا ��ب��ي��ب��ة ال��شَّ َح��ْوض ع��ن وَل��ِب��ثْ��َت
ِق��رى4 م��دام��ع��ه��م س��وى ي��م��ل��ك��ون ال ��ٌع ُخ��شَّ ق��ب��ِرُك ِح��ي��اَل م��ص��َر ُش��ب��اُن
ال��ُم��ْس��ت��ْع��ِب��را5 ال��واِج��َد ال��ش��ب��اَب ك��ان واح��ٍد ف��ي ج��م��َع��ه��م ل��ك األَس��ى ج��م��َع
ك��دَّرا م��ا ع��ل��ى وال ، ي��ُس��رُّ ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ت��ع��اُون ع��رف��وا م��ا ل��والك
ُم��ث��ِم��را وغ��رًس��ا إِح��س��اٍن آث��اَر م��ن��ه��ُم ح��ول��ك رأَي��َت ال��ت��َف��تَّ ح��ي��ث
ويُ��ْش��ت��َرى يُ��ب��اع ب��ي��ن��ه��م��ا وال��ع��ق��ُل وح��ك��م��ٍة ال��ب��الد ف��ي ل��ك م��ن��ط��ٍق ك��م
ال��ُق��رى6 يَ��ْه��دون ال��ح��واريِّ��ي��َن م��َش��ي أَه��َل��ه��ا تُ��رِش��د األَك��واخ إِل��ى ت��م��ش��ي
ال��م��ت��ك��بِّ��را ع��ب��َده ي��ب��غ��ُض وال��ل��ُه ِع��ب��اِده ب��ي��َن ل��ل��ه م��ت��واض��ًع��ا
��را ف��ص��غَّ ال��ك��ب��ار ع��ل��ى ال��ُغ��روُر دخ��ل وط��ال��م��ا ال��ُغ��روُر؟ م��ا ن��ف��ُس��ك: تَ��ْدِر ل��م
َدَرى ل��و ال��زراع��ِة أَخ��ي ح��ي��اُة ف��ي��ه��ا ِن��ق��اب��ًة تَ��ُخ��طُّ ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي
ُم��ْك��ِث��را7 ال��ج��م��اع��ة م��ن ال��ُم��ِق��لَّ تَ��ذَُر (ج��اب��ٍر) ُخ��راَف��ُة ال ك��ي��ِم��ي��اُؤَك، ه��ي
ُم��َدبِّ��را ال��رءُوس م��ن ي��ص��ي��َب ح��ت��ى رءُوِس��ه ِث��َم��اَر ت��ج��ن��ى ال وال��م��اُل
َم��ظ��ه��را وأَص��دُق س��ل��ط��انً��ا، وأَع��زُّ ج��ان��بً��ا أَم��ن��ُع ب��األم��واِل وال��م��ل��ُك
ال��ِك��را8 ب��ي��ت ف��ي ك��ال��م��رءِ م��ل��ك��ه��م ف��ي ش��ع��وِب��ه ِس��ف��اُه زم��ٍن ل��ف��ي إِن��ا
��را؟ ال��نُّ��فَّ ال��ق��ل��وب ج��م��َع أَو ، ل��ل��ِج��دِّ َدع��ا َم��ْن ال��م��ب��ادِئ أَه��ل ِم��ْن أَِس��واَك
ال��خ��يِّ��را9 ي��س��وع وال األم��ي��ن، ط��ه يَ��َه��ْب ل��م ال��بَ��ريَّ��ِة ف��ي ق��ب��َل��ك ال��م��وُت
ال��ث��رى ف��ي َج��ف��ن��ي ن��ثْ��رُت اس��ت��ط��ع��ُت ول��و َم��ْدَم��ِع��ي أَن��ثُ��ُر أَت��ي��ُت ُدع��ي��ُت ��ا ل��مَّ
غ��َض��نْ��َف��را وال��ف��واَد ب��ح��ًرا، ��ْدَر وال��صَّ غ��م��ام��ة ال��ت��راب ف��ي ي��م��ي��نَ��ك أَب��ك��ي
ال��َم��ْع��َش��را10 األَم��ي��ر ع��ن ف��ي��ك َع��زَّيْ��ُت ال��ذي وأَن��ا تَ��َص��بُّ��ًرا، ع��ن��ك أُْع��َط ل��م
ُم��َح��بَّ��را ال��ك��رام ع��ل��ى ال��ث��ن��اءَ خ��َل��ع ط��ال��م��ا يَ��راٌع ول��ي ال��رج��اَل، أَِزُن
ُم��َع��نْ��بَ��را ب��ال��ث��ن��اءِ أَه��ِت��ُف وال��ي��وَم ��ًك��ا ُم��َم��سَّ ال��رث��اءَ أَرس��ْل��ُت ب��األم��ِس
ت��غ��يُّ��را11 ال��ف��ؤاد ف��ي ي��أْبَ��ى وه��واك ال��ِب��َل��ى وغ��يَّ��رك ح��زنً��ا، غ��يَّ��ْرتَ��ن��ي
نُ��ح��َش��را ح��ت��ى ت��رع��اه أَن وع��ل��ي��ك نَ��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى ال��ع��ه��د ح��ف��ُظ ف��َع��ل��يَّ
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لطفي بك عمر

هوامش

هللا بيت اج حجَّ يطوف كما أحجاره، ونستلم بقربك نطوف إننا يقول: (1)
املطهرين. والحطيم الركن فيستلمون

القرب. تراب به ويريد ونعومة، ليونة األكثر الفراش هو األوثر: الفراش (2)
أي وموقًرا: له. رئيًسا الفقيد وكان العليا، املدارس نادي هو النادي: (3)

فقدك. من يحمله بما مثقالً
ونحوه. إكرام من للضيف يقدَّم ما القاف: بكرس — القرى (4)

الباكي. الحزين هو املستعرب: الواجد (5)
مريم. ابن عيىس أصحاب هم الحواريون: (6)

أو الفقري هو : واملقلُّ القديمة. الكيمياء صاحب حيَّان بن جابر هو جابر: (7)
قليالً. شيئًا إال يملك ال الذي هو

األجرة. بيت هو الكرا: بيت (8)
املسيح. يسوع: (9)

الفقيد. تعزية يف عباس الخديو نائب هو الشعراء أمري كان (10)
الفقيد. يف السابقة قصيدته إىل يشري (11)
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األمرية1

ال��م��ع��طَّ��َرْه1 وال��رَّْوض��ِة ب��ال��ُم��َس��تَّ��َرْه َح��َل��ْف��ُت
رة2 ال��م��ن��وَّ ـ��ح��ظ��ائ��ر ال��ـ ف��ي ال��ّزه��راءِ وم��ج��ل��ِس
��ره ال��م��ط��هَّ ـ��ِة ال��طَّ��يَّ��بَ��ـ ��الل��ِة ال��سُّ م��راق��ِد
نَ��يِّ��ره3 إِال ب��األَم��ِس ال��ثَّ��َرى إِل��ى أَن��َزل��وا م��ا
ُم��بَ��رََّره ن��ق��ي��ًة تَ��ِق��يَّ��ًة ب��ه��ا س��ي��روا
ال��ُم��َس��يَّ��ره4 ك��ال��ُك��ْس��َوِة نَ��ْع��ِش��ه��ا ِس��تْ��َر نُ��ِج��لُّ
��ره ال��ُم��ن��ضَّ أَع��واِده م��ن ال��ج��نَّ��َة ونَ��نْ��ُش��ُق
َم��ْظ��َه��َره ف��ك��ان ـ��ح��قُّ ال��ـ تَ��َم��ثَّ��ل م��وِك��ٍب ف��ي
ال��ُم��ْح��َض��ره وال��وف��وَد َد وال��ب��ن��و ال��ج��ن��وَد دع
ره ُم��َزوَّ وَل��وَْع��ٍة َك��ِذٍب دم��ٍع وك��لَّ
ُم��دََّخ��ره ص��ال��ح��ٍة س��وى ال��م��يْ��َت ي��ن��ف��ع ال
ال��َق��يْ��َص��َره5 ف��وَق ال��ل��ِه ـ��َد ع��ن��ـ ��وق��ُة ال��سُّ تُ��ْرَف��ُع ق��د
��ره!6 ال��ُم��َوقَّ (ُس��َك��يْ��نَ��ة) ع��ل��ى ال��ِع��ْل��ِم ج��َزَع ي��ا
ُم��ْق��ِف��ره وداٍر م��ن��ه��ا ُم��وِح��ٍش ب��َربْ��ٍع أَم��س��ى

وقد املرصية، الجامعة وإنشاء تأسيس يف األول الفضل لها كان إسماعيل، فاطمة األمرية هي 1

.١٩٢٠ سنة يف الجنان دار إىل انتقلت



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��ُم��س��تْ��ْع��ِب��ره7 ـ��ج��ام��ع��َة ال��ـ ه��ذه ��ي يُ��ؤسِّ ذا َم��ْن
ال��م��ح��رَّره ل��ل��م��رأَِة م��ث��َل��ه��ا ِش��ْدِت ِع��ْش��ِت ل��و
ال��َم��أْثُ��َره أَب��وِك ي��ب��ن��ي ك��م��ا ُرك��نَ��يْ��ه��ا، ب��ن��ي��ِت
ب��ج��وَه��ره ��ه��ا أُسِّ ف��ي ح��ج��ِر ك��لَّ ق��رنْ��ِت
َم��ف��خ��رة! م��ن ق��ب��ل��ه��ا ك��م ل��ب��ي��ت��ك��م َم��ف��خ��رٌة
تَ��بْ��ِص��ره8 ل��ح��ىٍّ ـ��م��يْ��ِت ال��ـ ف��ي إِس��م��اع��ي��َل، ب��ن��َت ي��ا
ِت��َره؟9 ال��دن��ي��ا ل��ه��ذه ب��ي��ِت��ك��م ع��ن��َد أَك��ان
وُم��دب��ره؟ ُم��ق��ب��ل��ًة ل��ن��ا وَص��ْف��ِت��ه��ا ه��الَّ
م��ك��دَّره؟ وط��ع��َم��ه��ا ص��اف��ي��ًة ول��ونَ��ه��ا
ك��ال��زََّه��ره؟ أَو ، ك��ال��ظ��لِّ أَو ك��ال��وه��م، أَو ك��ال��ح��ل��م،
ال��م��ق��ب��ره10 ج��س��ُر ال��م��ه��ُد يَ��ُم��ْت يُ��وَل��ْد َم��ْن (ف��اط��ُم)،
ف��ُم��نْ��َش��َره َم��يِّ��ت��ٌة غ��ٍد ف��ي ن��ف��ٍس وك��لُّ
يَ��َره ��رَّ ال��شَّ أَو ـ��خ��ي��َر ال��ـ يَ��ع��م��ِل َم��ْن وإِن��ه
ال��َغ��ْرَغ��َره11 ع��ن��َد ـ��غ��اف��ُل ال��ـ يُ��نَ��بَّ��ُه وإن��م��ا
ُس��كَّ��ره12 ب��ِف��ي��ِه ك��ان��ت َح��ن��ظ��ل��ًة يَ��ل��ِف��ظ��ه��ا
ال��ُك��َره ه��ذي يَ��ٍد إِل��ى يَ��ٍد م��ن تَ��زاَل ول��ن
وال��م��ق��دره؟ وج��اُه��ه، م��الُ��ه أب��وِك؟ أي��َن
��ره13 ال��ُم��ف��جَّ وَع��يْ��نُ��ه وَغ��يْ��ثُ��ه ال��نَّ��َدى، وادي
ال��ُم��ْخ��َدره؟ وال��ب��دوُر ُر، وال��ق��ص��و األُم��وُر، أَي��ن
ال��م��َزْع��َف��ره؟14 ـ��أَص��ائ��ُل وال��ـ ال��ب��ي��ُض، ال��ل��ي��ال��ي أَي��ن
��ره؟ ال��ُم��َع��مِّ يَ��ُده ِد ال��ِب��ال رك��ن ف��ي وأَي��ن
��ره؟ ال��م��ش��مِّ ـ��م��اض��ي��ُة ال��ـ ��ُة ال��ِه��مَّ ت��ل��ك وأَي��ن
ُم��س��ت��ع��َم��َره أَك��ث��َرُه أَو ال��ش��رق ل��م��ص��ر ت��ب��غ��ي
وأَْع��ثَ��ره ف��ردَّه دونَ��ه��ا ال��زم��اُن ج��رى
ال��ُم��َق��دَّره ـ��َم��ق��ادَر ال��ـ ف��اذك��ر ه��َم��ْم��َت ف��إن
ال��م��ع��ِذَرة يَ��ل��ت��م��س��ون ال ف��ال��ن��اُس يُ��ِص��ْب ال َم��ْن

هوامش

الكعبة. املسرتة: (1)

116



األمرية

يف ومجلسها عليه، هللا صلوات الرسول بنت الزهراء، فاطمة يقصد (2)
النبوة. حجرات

النرية. النجوم واحدة هي ة: نريِّ (3)
عام كل الحجاز إىل مرص من وتسري املكرَّمة، الكعبة كسوة هي الكسوة: (4)

اإلجالل. عظيم موكب يف
ملكها. عىل علم والقيرص: للروم. ملكة كل عىل علم القيرصة: (5)
واألدب. العلم عىل عطفها يف الحسني بنت بسكينة يشبهها (6)

عطفك. لفقدها الباكية أي املستعربة: (7)
املوعظة. بمعنى التبرصة: (8)

الثأر. هي ترة: (9)
القيس. امرئ كقول للرتخيم، التاء وحذفت فاطمة، أي فاطم: (10)

ال��ت��دل��ل ه��ذا ب��ع��ض م��ه��الً أف��اط��م

الصدر. يف الروح حرشجة وقت الغرغرة: (11)
الحياة. يلفظ أي يلفظها: (12)

النبع. بمعنى والعني: الكرم. الندى: (13)
بلون امللونة أي واملزعفرة: املغرب. إىل العرص بعد من الوقت األصائل: (14)
السعادة عن الكناية بهما يقصد املزعفرة: واألصائل البيض والليايل الزعفران.

الظليلة. الوارفة

117





كامل1 ذكرىمصطفى

��يَ��ْر ال��سِّ ِم��َن وح��ي��اٌة أَثَ��ْر ل��ه َم��ْن يَ��ُم��ْت ل��م
ال��س��ف��ر غ��اي��ُة ب��ُع��َدْت وإِن غ��ائ��بً��ا، أُْدُع��ه
وال��ق��م��ر1 ال��ش��م��ُس آب��ِت ك��لَّ��م��ا ال��ف��ض��ِل آي��ُب
ال��ُح��َف��ر2 ِم��َن أَت��ان��ا ق��د ��ٍم ُم��ت��مَّ ن��وٍر ُربَّ
وال��ج��بَ��ر ال��خ��ي��ِر َم��ي��َت م��ش��ى َم��ْن ال��م��يْ��ُت إِن��م��ا
يَ��ِض��ر ل��م م��ات وإِذا يُ��ِف��ْد ل��م ع��اَش إِذا َم��ْن
ث��م��ر وال ِظ��لٍّ م��ن��ه وال��ِغ��نَ��ى ال��ج��اِه ف��ي ل��ي��س
ال��َق��ص��َر ذَلَّ��ِت إِذا ِر ال��ُق��ص��و ف��ي ال��ِع��زُّ ق��بُ��ح
اْف��تَ��َق��ر (م��ص��ط��ف��ى) وإِل��ى رائ��ٌد ال��ح��قَّ أَْع��َوز
ال��ذََّك��ر ال��ص��اِرِم َه��بَّ��َة ِح��ي��اُض��ه وت��م��نَّ��ت
ال��خ��ط��ر3 يَ��رك��ُب وال��ذي ال��ُم��دى يُ��نْ��ِف��ذُ ال��ذي
وال��ح��ج��ر األُسِّ واض��َع ع��ظِّ��م��وا ال��ق��وُم، أَيُّ��ه��ا
ال��ُك��بَ��ر4 آِي��ِه م��ن ه��ي ال��ت��ي ال��ُخ��ط��ب��َة اُذك��روا
ُم��ْح��ت��ض��َر ت��ح��َت ِم��ن��ب��ًرا ق��ب��َل��َه��ا ال��ن��اُس يَ��َر ل��م

الذي االحتفال يف ألقيت وقد إحداها، هذه باشا، كامل مصطفى يف قصائد عدة الشعراء ألمري 1

.١٩٢٦ سنة فرباير يف لذكراه تمجيًدا أقيم



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��ظَّ��َف��ر إِل��ى يَ��م��ش��ي وه��و ِل��واءَه أَن��َس��ى ل��س��ُت
ُزَم��ر إِثْ��َره��ا ُزَم��ًرا ت��ح��تَ��ه ال��ن��اَس ��َش��َر ِحَ
��ُم��ر5 وال��سُّ ال��ب��ي��َض ت��رى ال ح��وَل��ه ال��ح��قَّ وتَ��رى
��َور ال��صُّ ف��ي ال��رُّوَح نَ��ف��َخ َغ��دا أَو راح ك��لَّ��م��ا
��غ��ر ال��صِّ ف��ي ال��روِح َل��ذََُّة ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ال��نَّ��ْف��ِس أَخ��ا ي��ا
ب��ُم��دََّخ��ر يُ��َق��وَّْم ل��م ذََخ��ْرتُ��ه وخ��ل��ي��الً
ال��َق��َدر ُف��ج��اءَاِت��ه ف��ي وب��ي��ن��ه بَ��ي��ن��ي ح��اَل
ك��َدر؟ َص��ْف��َوه��ا يَ��ُش��ْب ل��م ًة َم��َودَّ أَج��ِزي ك��ي��ف
َك��ثُ��ر؟ أَو ��أِْن ال��شَّ ف��ي َق��لَّ أَق��ول��ُه َدْم��ٍع غ��ي��َر
وال��ذَُّك��ر؟ ب��ال��خ��ي��االت ُم��َع��لَّ��ٍل وُف��ؤاٍد
��َم��ر؟ وال��سَّ األَح��ادي��ث ف��ي س��اع��ًة ع��ن��ك ي��ن��م ل��م
��خ��ر6 ال��صَّ َم��ل��م��وم��ِة م��ث��َل ك��ت��ل��ًة ال��ق��وَم تَ��َر ُق��ْم
ُش��ِط��ر ال��ذي واإلخ��اءَ ال��ه��وى أُل��ف��َة َج��دَّدوا
أَث��ر ألس��ب��اب��ه أَو ب��ي��ن��ه��م ل��ل��ُخ��ْل��ف ل��ي��س
ال��ِغ��ي��ر م��ن غ��ادي��اٌت رواِئ��ٌح أَلِّ��َف��تْ��ه��م
ال��َخ��َدر7 م��ن وأَف��اق��وا ُم��ن��وٍِّم م��ن وص��َح��ْوا
َوَط��ر غ��يْ��َره ل��ه��م م��ا ��ه��م ح��قِّ ن��ح��َو أَق��ب��ل��وا
اإلب��ر8 دونَ��ه��ا ش��رع��وا َخ��ِل��يَّ��ًة ج��ع��ل��وه
ل��م��ؤت��م��ر9 وت��داَع��ْوا ب��ُخ��طَّ��ٍة وت��واَص��ْوا
ال��ِف��َك��ر ف��ي يَ��ت��الق��ْوَن ال��نُّ��َه��ى أول��ي وُق��َص��اَرى
َخ��َط��ر وم��ن ج��الٍل م��ن ب��م��وق��ٍف آَذن��ون��ا
زأَر آج��ام��ه دون ع��ن��ده ال��ل��ي��َث ن��س��م��ع
ت��ن��ت��ِظ��ر10 ب��ال��ب��اب م��ص��ُر : نَ��ِديِّ��ه��م ف��ي ل��ه��م ُق��ْل

هوامش

فضل، للفقيد يئوب قمر، عودة كل ويف شمس، أوبة كل يف ويقول: (1)
بعيد. سفر يف غائب أنه األمر وغاية ميتًا، يحسب ال فهو وإذن ذكر، له ويتجدد

القبور. الحفر: (2)
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كامل مصطفى ذكرى

النافذة. الطعنات صاحب به يراد املدى: ينفذ الذي (3)
الوداع. خطبة يومئذ الناس ظنَّها وقد للفقيد، خطبة آخر يريد (4)

الرماح. والسمر: السيوف. البيض: (5)
— للكتيبة يقال وكذا ملمومة، للدرع: ويقال مجتمعة، بمعنى ملمومة: (6)

أيًضا. ملمومة — الجيش من الفرقة وهي
كفرح. خدر، مصدر وهو الكسل، الخدر: (7)

بها، للنضال استعداًدا رفعوها اإلبر: رشعوا النحل. سكن موضع الخليَّة: (8)
غمده. من انتضاه إذا سيفه، رشع يقال: كما

عوا. تجمَّ تداعوا: (9)
يهيأ. وقتئذ وكان الربملان، بالندي: يريد (10)
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املنفلوطي1

ال��ن��اع��ي1 ال��ري��اِح َع��ْص��ِف ف��ي ون��ع��اَك َوداِع ي��وَم ال��ه��وِل ي��وَم اخ��ت��رَت
األَس��م��اِع م��ن��اف��ذَ ال��رئ��ي��ِس ُج��رُح دون��ه��م ف��أَْوَص��َد ُض��ح��ًى، ال��نُّ��ع��اُة ه��ت��َف
س��اع��ي ح��ف��اوة أَو تُ��َش��يِّ��ع ق��َدًم��ا يَ��ِج��ْد ل��م ال��ق��ي��ام��ِة َف��َزِع ف��ي م��اَت َم��ْن
ال��داع��ي؟ أَه��اب إِذا ال��وق��وُف ك��ي��ف س��اع��ًة رك��ابُ��ك ص��بَ��رْت ل��و ض��رَّ م��ا
ب��م��ت��اع ل��م��يِّ��ٍت ال��غ��روُر ل��ي��س ب��ه��ا ت��ح��ِف��ل ال ع��ن��ك، ال��ج��ن��ائ��َز َخ��لِّ
واألَت��ب��اع ف��ي��ِه ال��م��واك��ب ش��تَّ��ى وان��ت��ِظ��ْم ال��ع��ب��ق��ريَّ��ِة، ل��واءِ ف��ي ِس��ْر
ُم��ذاع ك��ال��ن��ه��ار ب��ف��ض��ٍل واظ��ه��ر أَس��ب��اب��ه��ا م��ن ال��ذك��ر س��م��اءَ واص��ع��د
َص��ن��اع ال��م��م��ِت��ع��اِت ب��وْش��ي َل��ِب��ٍق ٍر ب��م��ص��وِّ وأَه��لُ��ُه ال��ب��ي��اُن ُف��ِج��َع
َرواع��ي2 األََح��مِّ ال��َف��وِد ف��ي ل��ل��ش��ي��ب بَ��َدْت وإِن ال��ش��ب��اِب أَس��ب��اِب َم��رم��وِق
األَس��ج��اع رواِئ��ع ت��ح��ت ف��ت��راُه م��ن��ث��وره ف��ي ال��م��ن��ظ��وَم ت��ت��خ��ي��ُل
ب��األَوض��اع يُ��ْزِر أَو أُس��ل��وب��ه��ا، ع��ل��ى يَ��ه��ُج��م ول��م ال��ُف��ص��َح��ى، يَ��ْج��َح��ِد ل��م
اإلِب��داع غ��اي��َة ف��أَْح��َرز َش��ْوًط��ا، ِم��ض��م��اِره��ا ف��ي وال��ع��ص��َر َج��رى ل��ك��ْن
وُش��ع��اِع ُرق��ع��ِة َة ج��دَّ ك��ال��ش��م��ِس وج��دي��ُده ق��دي��ُم��ه ال��ب��ي��اِن، ُح��رُّ
ال��م��ب��ت��اع ص��ْف��ق��ُة — ل��َع��ْم��ُرَك — َخ��ِس��َرْت ل��م��ا (ب��ه��وم��ي��ٍر) ِب��ي��ع��ت ل��و ي��ون��اُن

إليه لفت خاص إنشائي بأسلوب اشتهر املنفلوطي، لطفي مصطفى الصيت الذائع الكاتب هو 1

.١٩٢٤ سنة تويف وقد عرصه، يف الُقرَّاء أنظار



(٢ (مجلد الشوقيات

ِذراع3 وِض��ي��ِق َض��َج��ٍر ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي (ال��ن��ظ��راِت) ُم��رس��َل ي��ا
األَوج��اع4 م��ن ال��ب��اك��ي ل��ل��ع��ال��م ��ًة ِرقَّ ت��ج��ري (ال��ع��ب��راِت) وُم��َرْق��ِرَق
ال��ب��اع َرح��ي��ُب ب��ه��ا ال��ح��ك��ي��َم إِنَّ ح��ك��ي��َم��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ال��دن��ي��ا َض��اَق َم��ْن
ِش��راع5 ِن��ْض��و األَق��داِر ��ِة لُ��جَّ ف��ي وس��م��اِئ��ه ب��أَرِض��ِه وال��زم��اُن ِه��َي
ب��ق��ط��اع6 س��ائ��ٍق ك��راٍع َق��َدٌر ُه ف��ردَّ إِل��ي��ه ن��اداه َش��ذَّ َم��ْن
ُم��ط��اع ك��ب��ري��اءِ ع��ن ��ٌت ُم��ت��ل��فِّ ط��ائ��ٌع َم��ق��وٌد إِال َخ��ْل��ف��ُه م��ا
ال��ُم��ن��ص��اع ال��ع��اج��ِز ُم��ض��يَّ ي��م��ض��ي ش��ك��ي��م��ٍة ش��دي��ُد أَو ِذْه��ٍن، ج��ب��اُر
ِج��ي��اع؟ ُم��ع��ذِّب��ي��ن غ��ي��َر ال��م��ل��ِك ف��ي تَ��ِج��ْد ف��ل��م إِل��ي��ك ال��دن��ي��ا َش��وََّه م��ن
ِدم��اع؟7 رس��وَم أَو دم��ٍع ل��م��ح��اِت ت��رى َوْج��ٍه أَو ف��ي��ه ع��ي��ٍن أَب��ك��ل
ال��ُم��ل��ت��اع وَع��بْ��َرُة ال��َق��ري��ِر دم��ٌع نُ��ْق��ل��ٌة ول��ك��ْن ال��دن��ي��ا، ه��ك��ذا م��ا
م��ش��اع8 ُح��ْك��ُم ل��ه��ّن ال��ح��ي��اِة غ��يَ��ُر ال��غ��ن��ى وال ُخ��صَّ ب��ال��َع��بَ��راِت ال��ف��ق��ُر ال
َدواع��ي ال��رف��ي��ِع ال��ق��ص��ِر وف��ي م��ن��ه��ا، بَ��واِع��ٌث ال��وض��ي��ِع ال��ك��وِخ ف��ي زاَل م��ا
أَف��اع��ي ال��ري��اِض وف��ي ال��ق��ض��اءِ، ح��اوي ب��ه يُ��س��يِّ��ب��ه��ا َح��يَّ��اٌت ال��ق��ف��ِر ف��ي
ِق��ن��اع ب��غ��ي��ر بُ��ؤٍس ع��ل��ى أَْربَ��ى ُم��ق��نَّ��ٍع ال��ح��ي��اِة ف��ي بُ��ْؤٍس وَل��ُربَّ
ب��يَ��راع؟ ُم��ع��لِّ��ٍمْ وأَّي ف��ق��دوا؟ يَ��راع��ٍة أَيَّ ال��ب��ل��غ��اءِ، (م��ص��ط��ف��ى) ي��ا
��اع؟ ال��ل��مَّ س��راب��ه��ا وراءَ م��اذا : ل��ن��ا ف��ق��ْل ال��ح��ي��اَة؛ أَب��ص��رَت ال��ي��وَم
ويَ��ف��اع9 ق��َرارة ب��ك��لِّ َش��بَ��ًح��ا ل��ه��ا ت��رى ق��ع��ْدَت ف��ك��م ال��م��ن��وَن؛ وِص��ِف
األَش��ي��اع ه��وى وِم��ْن ال��ُخ��ص��وم، ِح��ْق��ِد ِم��ْن وَف��رْغ��َت وال��ِع��َدى، األَح��بّ��ُةُ س��ك��ن
ِدف��اع خ��ي��َر ف��ُك��نَّ ال��ج��ه��وَد ت��ِص��ُل دف��ْع��تَ��ه��ا ع��ل��ي��َك َش��نُّ��وا غ��ارٍة ك��م
ُم��ض��اع غ��ي��ُر ال��م��وِت ب��ع��َد وال��ج��ه��ُد ِث��م��اَره ال��ح��ي��اِة ف��ي ُم��وٍت وال��ج��ه��ُد
األَض��الع ج��وان��َب ال��س��ل��ي��ُم وأَت��ى ص��دوُره ال��ِم��راُض ال��ج��ي��ُل م��ض��ى ف��إذا
ونِ��زاع ه��وى ع��ن ت��ن��زََّه ن��ْق��ٌد ف��ع��ن��ده ال��ح��ك��ي��م؛ ال��زم��ن إِل��ى ف��اف��زْع
ال��طَّ��الع10 ع��ل��ى بَ��ع��َدت ب��ثَ��ِن��يَّ��ٍة ال��ُع��ال ُش��مِّ ِم��ن أُبْ��َت ل��ك ق��ض��ى ف��إذا
اإلج��م��اع َج��الل��ُة ع��ل��ي��ه ق��ل��ٌم وت��ح��تَ��ه ال��ت��راِب ف��وَق م��ا وأَج��لُّ
ُش��ج��اع أََش��مَّ ق��ل��ٍم م��ن ُع��طِّ��ْل��َن ال��ِب��َل��ى ع��ن��ه��ّن ن��ام األَن��ام��ُل ت��ل��ك
س��م��اع وس��وءُ ُم��نْ��َق��َص��ٌة ال��س��ي��ف ف��ي ن��ظ��ي��ُره ال��ب��ل��ي��ِغ ق��ل��م ف��ي وال��ج��ب��ُن
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املنفلوطي

هوامش

عىل الرصاص إطالق يوم يف كانت الفقيد وفاة أن إىل الهول بيوم يشري (1)
باشا. سعد الزعيم

األسود. واألحم: األمام، من الرأس جانبا وهما الفودين، أحد الفود: (2)
جانبي يف ظهرت اللواتي البيض الشعرات «بالرواعي» ويريد راعية. جمع والرواعي:

رأسه.
للفقيد. كتاب اسم النظرات: (3)
أيًضا. له كتاب اسم العربات: (4)

أمواج مصارعة عىل يقوى يكاد ال زق متمِّ هزيل رشاع أي رشاع: نضو (5)
املحيط. خضمها يف يرى يكاد ال بل اللجة، تلك

الغنم. من طائفة القطاع: (6)
تصنع لكثرتها الدموع كأن الدمع، مجرى يف تبدو آثار أي دماع: رسوم (7)

مسيلها. موضع يف طريًقا لها
الناس. عىل املغرية نوائبها الحياة: غري (8)

كالوهاد. منها انخفض ما والقرار: كالنجاد. األرض، من ارتفع ما اليفاع: (9)
الحجاج تمثَّل وقد الثنايا، عىل ويجمع الجبال أعايل يف الطريق الثنية: (10)

الثنايا. وطالَّع جال ابن أنا بعضهم: بقول الشهرية خطبته يف
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باشا1 عاطفبركات

ف��راع��ا َم��نْ��ِط��ِق��ِه، ج��الُل وَج��دَّ ال��يَ��راع��ا ال��م��وِت ِل��ِع��زَِّة َخ��ف��ْض��ُت
اخ��ت��راع��ا وال��ِع��بَ��ِر ول��ل��َع��بَ��راِت ارت��ج��االً ل��ل��نُّ��ذُِر ب��ال��م��وِت ك��َف��ى
ال��ِق��ن��اع��ا ال��دن��ي��ا َخ��ن��ا ع��ن وَم��زَّق ال��ل��ي��ال��ي ف��َض��ح ص��ام��ٌت ح��ك��ي��ٌم
َم��ت��اع��ا وال ال��ح��ي��اِة ح��وَل ت��رى ن��ع��ي��ًم��ا َف��ال ال��ن��ف��وَس ح��ض��ر إِذا
ِخ��داع��ا إِال م��ائ��ه��ا وَل��ْم��ح��َة أَِج��ْده��ا ف��ل��م ال��ح��ي��اَة ب��ه ك��ش��ف��ُت
اطِّ��الع��ا1 ال��ُج��ثَ��َث ي��ق��ت��ل ل��م إِذا ��ى ال��م��رجَّ ب��اآلس��ي ال��ج��رَّاُح وم��ا
تُ��راَع��ى ِح��َك��ًم��ا أَو ، ب��ه��نَّ يُ��ص��اغ دم��وًع��ا ف��ُق��ْل ال��رِّث��اءَ تَ��ُق��ل ف��ِإن
اْل��ِت��ي��اع��ا2 تَ��بْ��ِك ول��م َك��ْس��بً��ا، بَ��ك��ت ��ى ال��ُم��س��جَّ ن��ادب��ِة م��ث��َل ت��ُك وال
تَ��داع��ى3 م��ا ب��اٍق، األَرض ورك��ُن ُرك��نً��ا وُزْل��َن ال��زم��اِن دوُل خ��َل��ْت
َوداع��ا وال تَ��ِم��ي��ُد، ل��ه ت��ك��اد ِل��َق��اءً تَ��ْش��ه��ْد ل��م األَرَض ك��أََن
ُش��ع��اع��ا تَ��ثْ��َك��ل ل��م ال��ش��م��َس وَج��ْدَن َق��ْرن ك��لِّ ث��واك��ُل آب��ْت ول��و
اتِّ��ب��اع��ا ش��اءَ ل��م��ن وم��ن��ه��اًج��ا ُرش��ًدا األَم��ث��اُل تُ��ْض��َرب ول��ك��ن
��ج��اع��ا ال��شُّ بَ��ع��ث ش��ج��اع��ٍة وذك��ِر خ��ي��ًرا ه��اَج خ��ي��ٍر ح��دي��ِث وُربَّ
ان��ِص��داع��ا ل��ل��رك��ِن ال��ي��وَم ف��ذُْق��َن رك��ٌن ل��ه��نَّ ك��ان م��ص��َر (م��ع��ارُف)

منصب إىل ى ترقَّ املعلمني، جيله نوابغ وأحد املقدِّمني، مرص رجاالت أحد باشا: بركات عاطف 1

.١٩٣٥ سنة تويف وقد املعارف، وزارة وكيل



(٢ (مجلد الشوقيات

ِذراع��ا ب��َح��لَّ��ت��ه��ا وأَْرَح��بُ��ه��م ي��م��ي��نً��ا ل��ه��ا ال��رج��اِل أَْع��ل��ى م��ض��ى
َزم��اع��ا أَو ال��ح��وادث ف��ي إِب��اءً ِص��دٍق َوَق��ف��اِت ل��ه��ا وأَك��ث��ُرُه��م
اص��ِط��ن��اع��ا4 وال أَتَ��تْ��ه ه��ب��ًة ف��ال وَف��يْ��ئً��ا نَ��َف��الً ف��ن��اَل��ه��ا أَتَ��تْ��ُه
ال��يَ��ف��اع��ا بَ��َل��َغ أَس��ب��اب��ه��ا وم��ن وك��ه��الً ف��ي��ه��ا ي��اف��ًع��ا ت��ن��ق��ل
اخ��ِت��ض��اع��ا وال رأَيْ��ن، ذُالٍّ ف��ال ال��ل��ي��ال��ي أَح��داُث ع��ج��َم��تْ��ه ف��تً��ى
ف��ض��اع��ا5 ض��ْغ��ٍط م��ن ال��م��س��ك وِزْدَن ِت��بْ��ًرا ونَ��َف��يْ��ن ُم��ه��نَّ��ًدا، َس��َج��نَّ
واتِّ��داع��ا6 ِل��ي��نً��ا : ال��ح��قُّ ي��ق��وَل ح��ت��ى ال��ح��ق ف��ي ُص��لَّ��ٌب ش��دي��ٌد
واالش��ِت��راع��ا7 ال��ق��ض��اءَ وأَنْ��ه��َض��ِت رك��نً��ا ب��ال��ع��ل��م َس��َم��ْت وم��درس��ٍة
وال��رب��اع��ا8 ال��م��ع��ال��َم ل��ه يَ��ش��ي��د بَ��رٍّا ب��ال��ع��ل��م م��ح��س��نً��ا ب��ن��اه��ا
ان��ق��ط��اع��ا ال��زم��ِن ع��ن ب��ه��م ك��أَنَّ ق��دي��ٍم ص��ْرَع��ى دون��ه��ا وح��ارَب
ام��ت��ن��اع��ا ال��ض��وءِ ع��ل��ى َرَم��ٍد ك��ذي تَ��َولَّ��ْوا ل��ه��م ال��ج��دي��ُد ل��م��َح إِذا
ب��ق��اع��ا9 وال ال��م��زار ع��ل��ى بَ��ع��دَن ب��ح��اًرا ت��ذك��ْر ال «س��ي��ش��ي��َل»، أَخ��ا
ق��اع��ا10 ال��ُف��ْس��ط��اِط ب��ظ��اه��ر وأَن��َت بُ��ع��ٌد نَ��واَك وراءَ م��ا وربِّ��ك
ض��اع��ا ال��ده��ِر ن��ظ��ُم ف��ي��ه وأَص��ب��ح ال��ق��ض��اي��ا َخ��رق ب��ع��اَل��م ن��زْل��َت
س��اع��ا11 َم��رْرَن ال��ق��روَن تَ��ِج��د وُق��ْم ل��ح��اف��ل��ي��ه��ا األَرب��ع��ي��ن َف��خ��لِّ
��راع��ا ال��صِّ ت��ع��وََّدت ن��ْف��ٍس ع��ل��ى إِالَّ ال��داءُ أَل��حَّ ف��م��ا َم��ِرض��َت
ِق��راع��ا12 ح��ادث��ٍة ك��ّل ُم��ف��لِّ��َل أَص��اب��ت ح��ادث��ٍة غ��ي��َر ي��ُك ول��م
آج��ت��راع��ا ل��ه ال��م��م��اِت ع��ن��د تَ��ُس��ْغ ح��يٍّ��ا اآلالَم ع ي��ت��ج��رَّ وَم��ْن
ال��رُّواع��ا؟13 ال��ق��ل��َب وراءَه تَ��ُس��لُّ ج��ف��ٌن ال��غ��م��َض يُ��ع��َط��ى وك��ي��ف أَِرْق��َت،
اض��ط��ج��اع��ا س��تُ��ف��ن��ي��ه��ا أَْن ل��ع��ل��م��ك ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ِوس��اُدك ْ يَ��ه��َدأ ول��م
ال��ِوج��اع��ا وال��ِع��ل��َل ال��داءَ ��ي يُ��َس��مِّ ال��م��ن��اي��ا س��ب��َب ل��ش��ارٍح َع��ِج��بْ��ُت
ال��ن��زاع��ا ت��ح��ت��م��ُل اآلج��اُل وال ش��كٍّ م��ح��لَّ ال��ح��ت��وُف ت��ك��ن ول��م
��داع��ا14 وال��صُّ م��ن��ه��ا ��رط��اَن) (ال��سَّ ت��رى بُ��زاٌة ول��ه��ا ُص��يَّ��ٌد ول��ك��ْن
ُم��ض��اع��ا َم��خ��ذوالً، ال��رك��ِن، ض��ع��ي��َف ع��ن��ه زل��ت ��ا ل��مَّ ال��ت��ع��ل��ي��م أََرى
��راع��ا ال��شِّ ف��ق��د أَْوش��َك��ْت ��ا ف��ل��مَّ ِش��راًع��ا يَ��ُده ح��اول��ت غ��ري��ٌق
ال��دف��اع��ا15 تَ��ق��ت��ِض��ب ال��ق��وم وُص��ْح��ُف ع��ن��ه ُم��ن��ص��رف��ون ال��ق��وِم َس��راُة
ِت��ب��اع��ا16 ق��اس��اه��ا ال��ّس��ن��وات ِم��ن ن��اص��ب��اٍت ي��وُم��ك ��اه ن��سَّ ل��ق��د
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باشا بركات عاطف

ال��ِق��الع��ا وال ال��ح��ص��وَن ت��بْ��ِن وال أَس��اٍس ع��ل��ى ��ه��اِت األُمَّ اب��ِن ُق��م
��ب��اع��ا17 ال��سِّ ل��ل��غ��اِب ِي��ِل��ْدن وُه��نَّ ال��م��ذَاك��ي ل��ل��َق��ص��ِب يَ��ِل��ْدن ف��ُه��نَّ
ال��ّرض��اع��ا ال��ل��ف��ظ ف��ي ف��ك��نَّ ُج��ِم��ْع��ن ش��تَّ��ى األَخ��الق َم��ع��ان��َي َوج��ْدُت
أَط��اع��ا18 وَم��ْن أَن��اب َم��ْن وم��ث��لُ��ك ( ب��ِه��يٍّ (أَب��ا ال��ص��اب��ري��ن َع��زاءَ
ُم��س��ت��ط��اع��ا يَ��ُك ل��م ال��ص��ب��ُر وح��ي��َن َج��لَّ��ْت ح��ي��َن ال��ح��وادث ع��ل��ى َص��بَ��رَت
ان��ِت��ف��اع��ا ب��ال��ج��زع تَ��ْل��َق ل��م إِذا ح��ي��ٍن ب��ع��َد ُ ت��ه��دأ ال��ن��ف��َس وإِن
ال��دِّم��اع��ا. َم��ح��ا ث��م ب��ال��دم��ع، َم��ض��ى ح��زي��ٍن ع��ل��ى ال��زم��اُن اخ��ت��ل��ف إِذا
اج��ت��م��اع��ا ان��ف��َص��م��ا ب��ه ع��ث��را إِذا ق��ض��اءٍ إِل��ى ال��َف��ْرَق��َديْ��ِن ُق��ص��اَرى
ِن��ب��اع��ا19 م��ن��ك��م ال��ِع��دا ع��ل��ى أَش��دَّ س��ع��ٍد آل ال��ِك��ن��ان��ة تَ��ْح��ِو ول��م
واض��ِط��الع��ا ب��األَم��ان��ِة نُ��ه��وًض��ا ال��ُم��ف��دَّى ك��ش��ي��خ��ك��ُم ت��ح��ِم��ل ول��م
ال��طِّ��م��اع��ا؟ غ��ل��ب ق��د ال��ح��قَّ ب��أَّن بَ��ش��ي��ِري ف��َم��ْن ال��ِخ��ط��اِب، َف��ْص��ُل َغ��ًدا
تَ��داع��ى غ��ٍد ب��ع��َد ال��خ��ص��َم ف��ِإن ت��داَع��ْوا؟ ه��ل ال��ِك��ن��ان��ِة: أَه��َل َس��لُ��وا
وب��اع��ا َش��َرى ال��ح��ق��وُق ت��ع��رَّض��ت م��ا إِذا ب��ُم��تَّ��ِج��ٍر (س��ع��ٌد) وم��ا
ادِّراع��ا20 ب��ه ال��ح��ق��وُق ِرُع وت��دَّ ف��ي��ه اآلم��اُل ت��ح��ت��ِم��ي ول��ك��ْن
ب��اع��ا21 وط��ال ل��ل��ح��ادث��ات ع��ال إِل��ي��ه ق��ل��وبُ��ُك��ُم ن��ظ��َرْت إِذا

هوامش

الطبيب. واآليس: طويالً. بحثه إذا اطالًعا، األمر قتل يقال: (1)
الحزن. شدة وااللتياع: امليت. ي: املسجَّ (2)

متهدًما. سقط أي الركن: تداعى (3)
الغنيمة. والفيء: الفيء. من املكتسبة العطايا يعني األنفال، مفرد النفل: (4)

باملحسوبية. زماننا يف عنه يعربَّ ما هو واالصطناع:
الليايل» أحداث عجمته «فتى قال: ملَّا عطره. سطع والطيب: املسك ضاع (5)
الترب، مثل فكان ونفي باملهنَّد، أشبه فكان ُسِجَن أنه فأخرب ذلك، كان كيف رشح
فيزيد يُْسَحُق الذي باملسك أشبه الفقيد كان ضغًطا، الليايل أحداث اشتدت وحني

وطيبًا. أرًجا
رقة وهي الوداعة، من واالتَّداع: الصالبة. كثري أي املشددة»: «بالالم صلب (6)

الخلق.
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(٢ (مجلد الشوقيات

القضاء مدرسة عىل قيم أول هو كان الفقيد أن إىل البيت بهذا يشري (7)
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واملغالبة. الحرب من نوع القراع: (12)
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أي وتباًعا: وجهد. كدُّ فيه أي ناصب، عيش قولهم: من ناصبات، (16)
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الفقيد. أخوال باشا زغلول آل سعد:
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يَ��راُع��ه1 ح��ي��نً��ا ال��ع��ق��وَل اس��ت��َخ��فَّ ص��نَ��اُع��ه ال��ب��ي��اِن ُم��ْح��ِس��ُن ك��ات��ٌب
وِرب��اُع��ه2 َم��ْه��ُدُه ال��ض��اَد ت��نْ��ِط��ُق أَرٍض ك��لُّ وإِن��م��ا م��ص��ٍر، اِب��ُن
أَص��ق��اع��ه3 ت��ف��رَّق��ْت إِن أَه��َل��ه يُ��ف��رِّق ل��م م��ن��زٌل ال��ش��رُق إِن��م��ا
اج��ت��م��اع��ه وال��ج��راِح ال��دم��ع وف��ي ـ��ح��ي، وال��ف��ص��ـ ال��ش��م��س ع��ل��ى واح��ٌد وط��ٌن
إِب��داع��ه ِح��ق��ب��ًة ال��ش��رَق أَخ��ذَ ل��واءٍ واب��ُن ال��ب��ي��ان، ف��ي ع��ل��ٌم
وِض��ي��اع��ه4 ق��ص��وُره تَ��ولَّ��ْت إِن أَب��ي��ه تُ��راِث م��ن ال��س��ح��ُر َح��ْس��بُ��ه
ِم��ص��راع��ه ك��اله��م��ا بَ��يْ��ٌت، ـ��م��ُة وال��ح��ك��ـ وال��ب��الغ��ُة ال��س��ح��ُر إِن��م��ا
اتِّ��ب��اع��ه ال��ش��ب��اَب يَ��نْ��ف��ع م��ث��ٌل (ال��م��وي��ل��ِح��ي) ب��ي��ان م��ن ال��نَّ��ْشءِ يَ��ِد ف��ي
واب��ت��داع��ه ِف��ْك��ِرِه إِح��س��اُن ه��ي وخ��ي��اٍل ح��ق��ي��ق��ة م��ن ُص��َوٌر
إِي��ق��اع��ه وال َل��ْح��نُ��ُه يَ��خ��ت��ِل��ْف ��ا ل��مَّ ال��ش��ع��ِر ك��ُم��ْرِق��ص س��ج��ٍع ُربَّ
اخ��ت��راع��ه وَدقَّ ب��ه، وت��أَنَّ��ْت ��ل��تْ��ُه ف��صَّ ل��و ال��ح��م��اِم َك��س��ج��ع أَو
أَس��ج��اع��ه؟5 م��ا ال��زم��اِن؟ ب��دي��ُع م��ا زم��اٍن ك��لِّ ب��دي��ُع ف��ي��ه ه��و
وِط��ب��اع��ه ُخ��ْل��ُق��ه األُْس��ِد وف��ي ��ي، ال��م��وي��ل��حِّ ط��ب��اِع م��ن ال��ن��اُس ع��ِج��َب
وام��ِت��ن��اع��ه إِب��اُؤه وف��ي��ه��ا ع، ال��ج��و ع��ل��ى ح��ت��ى ال��لُّ��ي��وِث ِك��بْ��ُر ف��ي��ه
ِن��زاع��ه6 ال��ح��ي��اِة إِل��ى ق��ل��ي��ٍل ِع، ال��ن��ز ع��ل��ى َص��ب��وٍر ف��ي ال��م��وُت ت��ع��ب

تأبينه. حفلة يف القصيدة هذه ألقيت وقد ،١٩٣٠ سنة املتويف املويلحي محمد الكبري الكاتب هو 1
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ِص��راع��ه؟ ك��ان ك��ي��ف ال��م��وِت س��اع��َة ش��ع��ري ل��ي��ت ِح��ْق��بَ��ًة، ال��ع��ي��َش ص��ارع
ِس��ب��اع��ه ��ب��اع ال��سِّ رائ��ض ف��ي ـ��ك��ُم ت��ح��ـ وق��د وال��ح��ي��اَة، ال��م��وَت ق��ه��َر
ب��اع��ه وارت��دَّ ال��زم��اُن ع��ن��ه َع��يَّ أَِب��يٌّ وُخ��ْل��ٌق ح��ّرٌة، ُم��ه��ج��ٌة
اطِّ��الع��ه7 تَ��ن��اَه��ى وإِن ِل��ع��ل��ي��ٍم، ِع��ْل��ٌم — (م��ح��م��ُد) ي��ا — ال��ث��م��ان��ي��ن ف��ي
ِش��راع��ه؟ واض��م��ح��لَّ ال��ُف��ْل��ِك، س��ائ��ُق وتَ��وانَ��ى دون��ه��ا ت��ق��اَع��ْدَت ِل��ْم
س��اع��ه ال��م��ج��َد وش��ادت َس��ن��ت��اه، ال��م��ع��ال��ي ُص��روَح بَ��نَ��ْت َش��يْ��ٍب ُربَّ
وان��دف��اع��ه ِج��م��اُح��ه ف��ي��ه ل��ي��س ول��ك��ن ال��ش��ب��اِب، ��ة ِه��مَّ م��ن ف��ي��ه
أَت��ب��اع��ه ُغ��ب��اره ف��ي وم��ض��ى ال��م��ط��اي��ا َح��ثَّ ال��م��ن��ش��ئ��ي��ن س��يِّ��ُد
وِس��راع��ه ِب��ط��اُؤه يَ��ت��الق��ى َرك��ٌب ل��ل��م��وت (ب��اإلِم��اِم) ح��طَّ��ه��م
ِق��ن��اع��ه ال��ح��ي��اءِ ُرق��ع��ِة م��ن ك��ان ك��ري��ًم��ا وج��ًه��ا ب��ال��ت��راب َق��نَّ��ع��وا
ُش��ع��اع��ه َه��ْدٌي ص��ف��ح��ت��اه، ك��رٌم ال��غ��وادي ظ��الل ف��ي ال��ف��ج��ِر ك��َس��ن��ا
ِذراع��ه8 رح��ٍب ب��ال��نَّ��زي��ِل، ض��ي��ٍق ب��ي��ٍت ِك��ْس��ر ف��ي ك��أَم��ِس وح��ي��ًدا ي��ا
واتَّ��س��اع��ه ِض��ي��ُق��ُه ال��زُّه��ِد ف��ي ـ��دك ع��ن��ـ ي��س��ت��وي تَ��ح��لُّ��ه ب��ي��ٍت ك��لُّ
اض��ط��ج��اع��ه9 ط��ال (اإلِم��ام) ب��َف��الٍة ل��ي��ٍث أَّوَل ف��ل��س��ت َم��ِل��يٍّ��ا؛ ن��ْم
وق��اع��ه10 م��ن��ه��م (اإلِم��اَم) أََك��م��اُت وط��ابَ��ْت ط��اب��وا ال��ص��ال��ح��ون، ح��وَل��ك
ان��ت��زاع��ه11 ال��ُم��ف��نِّ��دي��ن يَ��ئُ��وُد م��ا وخ��ي��ٍر ج��م��اٍل م��ن ال��ش��رَق ق��لَّ��دوا
ارت��ف��اع��ه وط��اَل س��م��ا وب��ق��وٍم ب��ق��وٍم ال��ب��ن��اءِ ن��ه��ض��ُة ��َس��ْت أُسَّ
ان��ق��ط��اع��ه ال��ح��ي��اة ع��ن ق��ض��اءٌ — ُه م��ن��اي��ا ت��راخ��ْت وإِن — َح��يٍّ ك��لُّ
َم��ت��اع��ه ق��ل��ي��ٌل ب��اط��ٌل ع��ال��ٌم ع��ل��ي��ه ال��ن��ف��وُس ت��ح��رص وال��ذي

هوامش

أيًضا. صناع وبيان حاذقة، ماهرة أي صناع، يد يقال: (1)
الدار. وهو ربع، جمع رباع: (2)

الناحية. الصاد: بضم صقع جمع أصقاعه، (3)
واألرض العقار وهي ضيعة، جمع والضياع: ذهبت. أي القصور: تولَّت (4)

املغلَّة.
املشهورة. املقامات صاحب الهمذاني هو الزمان: بديع (5)
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طال فقد الحياة يف زهده مع إنه يقول احتضاره. ساعات للميت: النزاع (6)
املوت. مغالبة تستطيع التي الحيوية قوة من إال هذا يكون وال احتضاره، زمن

عاًما. ثمانني يقصد الثمانني: يف (7)
جانبه. وفتحها: الكاف بكرس — البيت كرس (8)

الفقيد. مدفن حيث الشافعي، اإلمام صحراء اإلمام: فالة (9)
منها. املنخفض والقاع: األرض. من املرتفع أكمة: جمع أكمات: (10)

املكذبني. واملفندين: ويتعب: يثقل بمعنى يئود: (11)
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ال��واِف��ي ال��خ��ل��ي��ِل م��ن ي��َديْ��َك أَْخ��ل��ى ُم��واف��ي ال��زم��اُن ط��ال وإِن أََج��ٌل
وع��ف��اف1 ُه��ًدى ع��ل��ى ال��ن��ذي��َر ل��ب��س ب��خ��اش��ٍع أَه��اَب ح��قٍّ إِل��ى داٍع
اآلالَّف ب��َص��ف��وة ال��م��ص��اِب دوَن ب��ه ُرْزئ��ى ي��ك��ن ف��ل��م ال��ش��ب��اُب، ذه��ب
اِإلس��ع��اف ق��ل��ي��ل��ُة ال��ع��زاءِ ِه��َم��ُم أَم��ث��ال��ه ف��ي األَرزاءِ م��ن َج��ل��ٌل
ِخ��ف��اف غ��ي��ُر ال��ده��ر، ح��ادث��اِت ف��ي أَِب��يَّ��ٌة وه��ي ال��َع��ب��راُت، ل��ه ��ْت َخ��فَّ
تَ��الف2 ال��رج��اِل اِت م��ودَّ إِال ُم��س��ت��ك��َرٍم م��ن أَت��ل��ْف��َت م��ا ول��ك��ّل
ُس��الف؟ ِب��َس��اط أَم ُع��ْرٍس، ل��ي��ُل أَم ن��ائ��ٍم أَرؤي��ا ُدن��ي��ا؟ ي��ا أَن��ِت م��ا
ُزع��اف3 نَ��ق��ي��َع َح��واِش��ي��ه ��ْت َم��سَّ أَن��ه إِال ال��رَّيْ��ح��اُن، نَ��ع��م��اؤِك
ال��م��ت��ن��اف��ي ب��ُخ��ْل��ِق��ِك ظ��ِف��ْرُت ح��ت��ى ث��اب��تً��ا ُخ��ْل��ًق��ا ف��ي��ِك أَص��َح��ُب ِزْل��ُت م��ا
األَل��ف��اف4 ط��يِّ��َب ��ِن، ال��ُم��َك��فَّ ُط��ْه��َر َس��ِم��يَّ��ه م��ث��ل ال��س��م��ُح ال��ّذب��ي��ُح ذه��ب
األَض��ي��اف؟5 م��ن ي��ح��س��ب��ه��ا أَتُ��راه ل��ش��ك��ات��ه ص��دَره ي��ذب��ُح ب��ات ك��م
األَك��ن��اف6 أَك��رِم ف��ي وت��ق��لَّ��بَ��ْت ونَ��ْح��ِره ��م��اح ال��سَّ َس��ْح��ِر ع��ل��ى نَ��َزل��ْت
ال��ع��اف��ي ��ف��وِح، ال��صَّ ال��غ��يْ��ِظ، ب��ال��ك��اظ��م وب��رََّح��ْت ال��رح��ي��ِب ��در ال��صَّ ع��ل��ى ��ْت َل��جَّ

أحد وكان الشعراء، بشيخ ب يلقَّ وكان الفحول، السابقني الشعراء أحد صربي: باشا إسماعيل 1

وزارة وكيل منصب إىل ى وترقَّ القضائية، املناصب أعىل تسنَّم فقد عرصه، يف الدولة رجال
.١٩٢٣ سنة املوت وافاه ثم انية، الحقَّ
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وَش��غ��اف7 َح��يَّ��ٍة ب��أَرح��م َع��ِل��ق��ْت ِع��لَّ��ٍة م��ن ق��ل��بَ��ه��ا أَق��َس��ى ك��ان م��ا
ج��اف��ي ال��ج��وان��ح ف��ي ق��اٍس ي��بْ��ق ل��م َح��ن��ان��ُه ال��ق��ل��وَب ان��ت��ظ��م ل��و ق��ل��ٌب
ويُ��ع��اف��ى ب��ق��ض��ائ��ه يَ��ب��ت��ل��ي َم��ْن ف��ان��ج��ل��ْت ب��ال��م��ن��يَّ��ة رم��اه ح��ت��ى
ال��رّج��اف8 ف��ي ف��ق��رَّ ال��ُع��ب��اب وع��ل��ى يَ��ُدْر ف��ل��م ال��ُم��داِر ال��ف��َل��ِك ع��ل��ى أَْخ��نَ��ْت
أَث��اف��ي9 ودارس��اِت ال��رَّم��اِد، غ��ي��َر تَ��دَْع ل��م ال��ع��ب��ق��ريّ��ِة، ب��ن��اِر وَم��َض��ْت
األَك��ت��اف ح��واس��َد ال��ع��ي��وَن ي��ذَر ج��الل��ة ن��وَر األَك��ت��اف ع��ل��ى َح��م��ل��وا
زي��اف ال��رق��اب ف��ي ن��ع��وٍش ول��َك��ْم ي��ت��ي��م��ًة ال��ك��ري��َم ال��ن��ع��َش وتَ��ق��لَّ��دوا
أَع��ط��اف م��ن َض��مَّ وم��م��ا َك��َرٍم، م��ن َم��سَّ م��ّم��ا األَع��واِد ُم��ت��م��اي��َل
ض��اف��ي ال��ع��ب��ق��ريّ��ِة ج��الُل وإِذا س��اب��ٌغ واٍف ال��م��وِت ج��الُل وإِذا
وَط��واف؟ ��ٍح ب��ت��م��سُّ ُم��تِّ��ع��وا ه��ل ب��ي��ن��ه��م تَ��خ��طَّ��ر وق��د ال��ش��ب��اِب ويْ��َح
��اف10 وقَّ ل��ث��اب��ٍت «ال��ل��واءَ» نَ��َك��َس «ِل��وائ��ه��م» وَربُّ ق��دوتُ��ه��م ع��اش ل��و
واِإلش��راف ال��ح��ك��ِم ألَه��ل ح��رٌب ِوداُده ح��ي��َن ال��ودَّ س��ق��اه ف��ل��َك��ْم
وخ��واف��ي11 أَم��ِس��ه��م م��ن ب��ق��وادٍم يَ��ن��ه��ض��وا ح��ت��ى ل��ألَق��واِم ي��وَم ال
وِط��راف12 م��وت��اُه��م، ع��ل��ى ض��رب��وا ُق��بَّ��ٍة م��ن ت��رى م��ا يُ��ْع��ِج��ب��نَّ��َك ال
ب��اِإلس��راف13 ال��ق��ص��ِد س��ب��ي��ل وع��ل��ى ب��ب��اط��ٍل ال��م��ب��ي��ِن ال��ح��قِّ ع��ل��ى ه��ج��م��وا
ع��اف��ي14 س��ق��ي��ف��َة أَو ُم��ثْ��ٍر، ُغ��ُرف��اِت ل��ه��م ب��دا ك��ي��ف ال��ل��ِه داَر ي��ب��ن��ون
ال��س��اف��ي وال��رُّف��اُت ت��ض��ح��ك واألَرُض ك��ق��ص��وره��م ق��ب��وَره��م ويُ��زوِّرون
ال��ص��اف��ي ال��غ��دي��ر ثُ��ْك��َل وت��ج��رََّع��ت أَي��ِك��ه��ا ب��واح��د ال��وادي ُرب��ى ُف��ِج��َع��ْت
األَف��واف15 وص��ن��َع��َة ال��ري��اِض وْش��َي ُم��ج��ي��دًة ك��ال��رب��ي��ع، ب��ن��انً��ا ف��ق��دْت
وِط��راف16 ُس��ْؤَدٍد ل��غ��اي��ة َج��ريً��ا ف��ُربَّ��م��ا « ُ«ال��رَِّض��يِّ ن��َس��ب ف��ات��ه إِن
َم��ن��اِف» «ع��ب��ِد ب��ي��اَن أَع��اَد ف��ل��ق��د أُب��وًَّة « «ال��رَّض��يِّ أَب��ي دون ك��ان أَو
األَش��راف؟ ب��ن��ي ب��ه��م ي��ق��ي��س ذا َم��ن ن��ف��وِس��ه��م ُص��نْ��ُع ال��ع��ص��ام��يِّ��ي��ن ش��رُف
أَس��الف؟ م��ن ل��ل��ق��م��َري��ِن أََع��ِل��ْم��َت وَج��دِه أَب��ي��ِه إِل��ى ل��ل��م��ش��ي��ر ق��ل
األَع��راف17 ف��ي إِل��ي��ك يُ��ش��اَر ح��ت��ى تَ��ُس��ْد ل��م ِن��ج��اُرك (ع��م��رانً��ا) أَن ل��و
اس��ت��ئ��ن��اف م��ن ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وِت، ق��ض��يّ��ٌة ع��ل��ي��ه َج��َرْت ال��ق��ض��اة ق��اض��ي
ك��اف��ي م��ن م��اَل��ه ال��م��ن��يَّ��ة، ُح��ك��م إِل��ى َم��وك��وٌل األَح��ك��اِم وُم��َص��رُِّف
َف��يَ��اف��ي18 ِذئ��اُب تُ��ن��اِدُم��ه أَم��َس��ى ِق��ب��اب��ه��م ت��ح��ت األَم��الِك وُم��ن��اِدُم
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األَرداف19 ع��ل��ى وم��ش��ْت ال��رََّح��ى ف��ي��ه ال��ُع��ال ��ي��ِد ال��صِّ ع��ل��ى دارت م��ن��زٍل ف��ي
ِس��ج��اف20 وراءِ م��ن يُ��ع��ب��د ك��ان م��ا وِع��زِّه��ا ال��ُوج��وِد ُح��س��ن م��ن وأُِزي��َل
وَج��ف��اف ِب��ًل��ى ع��ل��ى ِدي��ب��اَج��ت��اُه تَ��ق��لَّ��ب��ْت ال��ن��ع��ي��م ��اِح ل��مَّ ك��لِّ م��ن
األَص��داف ت��م��اثُ��َل ال��ع��ق��وِل ب��ع��َد ت��م��اثَ��ل��ْت ال��ت��راِب ف��ي ال��ج��م��اِج��َم وت��رى
واألَس��ي��اف21 األَج��ف��اِن َم��ن��ه��وبَ��َة ب��ن��ظ��رٍة ال��ق��اِت��الِت ال��ع��ي��وَن وت��رى
وُه��ت��اف ��ِم ت��ب��سُّ ب��ُح��ْل��و ف��ت��نَ��ْت وط��ال��م��ا ال��ثُّ��غ��وِر، ِض��ِح��ِك م��ن وتُ��راُع
ال��رَّع��اف22 ق��ْرنِ��ه��ا ب��ِذّم��ة دُم��ه��م غ��زال��ٌة ال��ذاه��ب��ي��ن ال��ق��روَن َع��َزت
أَح��الف! ل��ث��الث��ٍة ف��ي��ا يَ��ِده��ا، ع��ن ال��ده��ُر وي��ج��ري ب��ه��ا، ال��ق��ض��اءُ يَ��ج��ري
وك��ف��اف23 َخ��يْ��ط��ه��ا م��ن ب��ح��ب��ائ��ٍل وت��ارًة ب��ال��ُح��ب��وِل، ال��ب��ريَّ��َة ت��ْرم��ي
زف��اف24 ث��ي��اِب م��ن م��وت��ى أَك��ف��اَن واس��ت��ح��َدث��ْت َع��م��اِئ��ٍم، ث��الَث نَ��س��ج��ْت
ِن��ط��اف وَع��ذِْب وريْ��ح��اٍن ُروٍح م��ن ل��ث��راَك ت��ح��ي��ًة ال��ُح��س��ي��ن»، «أَأَب��ا
ِل��ه��اف ال��ِخ��الِل ت��ل��ك ع��ل��ى َح��س��َرى وَص��ح��اب��ٍة ُولَّ��ٍه أَه��ٍل وَس��الُم
ل��إلت��ح��اف؟ يَ��َديْ��َك ب��ي��ن أُزج��ي��ِه خ��ال��ٍد ق��ري��ٍض س��وى يَ��َديَّ ف��ي ه��ل
األَل��ط��اف؟ ب��أَك��رِم بَ��ع��ث��ُت أَن��ى ت��رى ف��ه��ل ع��ل��ي��ك! أَك��َرَم��ه ك��ان م��ا
��ئْ��ن��اف25 ال��ِمِ ال��رْوض��ِة ت��ل��ك نَ��ف��ح��اُت أَن��ه إِال ال��رَّي��ح��اُن، ه��و ه��ذا
ال��ق��ذَّاف ب��ح��ِرك ��ُة لُ��جَّ ب��األَم��ِس ي��ت��ي��ِم��ه َم��ْه��َد أَن إِال ، رُّ وال��دُّ
«ِخ��ص��اف»26 ُغ��ب��ار ع��ل��ى ال��ِم��ه��ار نَ��ْه��َج ن��اش��ئً��ا ُغ��ب��اِرَك ف��ي أَم��َرُح أَي��اَم
ق��واف��ي َم��ج��اِل أَو ف��ض��ٍل ِم��ض��م��اِر ف��ي تُ��راُم ك��ي��ف ال��غ��اي��اِت أَت��ع��لَّ��ُم
ِب��خ��اف��ي ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ال��س��ب��ي��ُل ل��ي��س ِزم��اَم��ه��ا خ��لِّ ال��ح��دب��اءِ، راك��َب ي��ا
ِم��ي��ج��اف27 وال َع��ْج��َل��ى، ال ، ل��ل��ح��قِّ م��ط��يَّ��ٍة غ��ي��َر ال��ن��اُس، ال��م��ط��يَّ داَن
وِخ��ف��اف ح��واف��ٍر ب��غ��ي��ر ُخ��ِل��َق��ْت وإِن��م��ا ال��نِّ��ي��اِق، وال ال��ج��ي��اِد، ف��ي ال
واإلِن��ص��اف ال��ح��قِّ دار وتَ��ُؤمُّ ال��ه��دى م��ن��زل��َة ب��ال��رك��ب��اِن ت��ن��ت��اب
األَح��ق��اف28 ب��ص��اح��ِب ان��ت��ه��يْ��َت ح��ي��ُث وان��ت��ه��ْت ال��م��دائ��ِن، ربَّ بَ��لَّ��َغ��ْت ق��د
غ��واف��ي وال��َع��ِش��يُّ يَ��روُع��ك، ع��ّم��ا غ��واف��ٌل ف��ال��ُغ��ُدوُّ َج��ف��ِن��ك، ِم��لءَ نَ��ْم
ب��ال��م��ت��ج��اف��ي ع��ن��ه َج��نْ��بُ��ك ل��ي��س أَن ح��س��ن��اِت��ه م��ن ي��ك��ف��ي��ك َم��ض��ج��ع ف��ي
األَه��داف م��ن ل��ه��ا ل��س��ت ف��ال��ي��وم ��ٍز م��ع��جَّ غ��ي��ر األَق��داِر ِم��ن واض��ح��ك
َك��ف��اف ف��َدْع��ه ب��ه، ظ��ِف��ْرت ح��ت��ى ظ��اف��ًرا ب��ك ت��خ��اف��ه ك��ن��َت وال��م��وُت
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ش��اف��ي؟ أَم ب��ال��َف��ت��ى، يَ��ن��ِزُل ح��ي��ن ه��و أَق��اِت��ٌل ال��ِوداِد: ب��س��اب��ق��ِة ل��ي ُق��ْل
ك��اف��ي ِج��واٍر م��ن وذل��ك وه��ًوى، رح��م��ٍة ك��ن��زا أَب��َويْ��َك م��ن األَرِض ف��ي
ال��ذَّرَّاف ب��ال��م��ْدَم��ع وب��ك��ي��ت��ه��م ب��ك��ي��ت��ه وال��لِّ��داُت، ش��ب��ابُ��ك وب��ه��ا
ب��ط��اف��ي ول��ي��س ب��ه، ال��ن��ه��ار م��ال ك��الك��م��ا ال��س��م��اءِ، ك��م��ص��ب��اِح ف��اذه��ب
واألوص��اف واألَخ��ب��ار، ـ��آث��ار، ب��ال��ـ وأَن��ت ب��ال��ن��ج��وِم، تُ��ْخ��َل��ُف ال��ش��م��ُس
واف��ي بَ��ِدي��ٌل ل��ه��ا ف��ه��و ب��ال��ذك��ِر، م��ك��انَ��ه��ا ي��س��دُّ ف��تً��ى ال��ح��ي��اَة غ��ل��ب
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الغزي1 فوزي

ويُ��ْزِه��ُق1 ال��ج��ب��اَل يُ��وِه��ي م��ا ��ْل��ِت ُح��مِّ (ِج��لَّ��ُق) َح��ن��انَ��ِك ج��رٍح! ع��ل��ى ج��رٌح
وت��ْخ��ل��ُق2 ال��ج��م��ي��ِل ال��ص��ب��ر ع��ل��ى ت��بْ��َل��ى م��ص��ي��ب��ٍة ك��لُّ ال��ش��رِق؛ ل��ب��اة ص��ب��ًرا
تُ��ح��َرُق3 (روم��ا) ك��أَن ال��زم��اَن، َع��َرِت وه��ّزًة ال��ب��اط��ش��ي��ن، ن��ار أَن��س��ي��ِت
أَح��م��ق4 أَْرَع��ُن ال��ت��اري��خ ح��ج��رِة ف��ي ُش��واَظ��ه��ا ودسَّ أَرس��ل��ه��ا رع��ن��اءَ
وتَ��ْس��ِرق؟ ب��ال��ش��م��ال أُخ��رى وتَ��لُ��صُّ ذخ��ي��رًة ب��ال��ي��م��ي��ن تُ��ح��طِّ��م ف��م��ش��ْت
ال��ُم��ْط��ِب��ق ال��ج��ن��وُن ال��ُح��ْم��ِس نَ��ْش��ِئ��ِك م��ن ِج��َم��اَح��ه��ا وراَض ف��ض��ع��ض��ع��ه��ا، ُج��نَّ��ْت،
تُ��ْط��رق ه��ي وال َص��َدأَ، ت��ك��ت��س��ي ال أََم��ِويَّ��ة َح��ِم��يَّ��ًة ال��ح��دي��ُد ل��ِق��َي
ض��يِّ��ق ُه��و وال ِع��َوٍج، م��ن ف��ي��ه م��ا ك��ُخ��ْل��ِق��ه أَم��ِس ال��ّدس��ت��وِر واض��َع ي��ا
وال��م��ن��ِط��ق ف��ي��ه��م��ا ال��ح��ض��ارِة أَدُب راش��ٌد وح��ك��ٌم ال��ش��ورى، م��ن ن��ظ��ٌم
ال��ُم��ْل��ح��ق ي��ب��َق��ى ول��ي��س ال��ك��ت��اُب يَ��ب��َق��ى ب��ك��ت��اب��ه أَل��ح��ق��وا ّم��م��ا تَ��ْخ��َش ال
ت��ت��رق��رق ع��بْ��َرٌة وم��ن��ه��ا ت��ج��ري، َزْف��رٌة ال��ق��واف��ي م��ن ال��ج��الِل، َم��يْ��َت
َش��يِّ��ق؟ ك��ع��ه��دَك ُم��ن��ت��ِظ��ٌر أَف��أَن��َت ق��ص��ي��دًة إِل��ي��َك بَ��ع��ث��تُ��ه��م��ا ول��ق��د
وتَ��بْ��ُرق5 ت��ِج��ي��ش ُم��ِخ��ي��ل��تُ��ه��ا أَخ��ذَْت وص��ح��ب��ًة ال��ِق��ص��ار ل��ي��اِل��ي��نَ��ا أَب��ك��ي
ال��م��غ��َرق6 األَج��اِج ع��ن ال��ح��دي��َث ك��ِره ف��ربَّ��م��ا إِل��ي��ك؛ ال��دن��ي��ا أَذك��ُر ال

العظمى، نهضتها يف العربية الثورة ألوية وأحد الشام، يف الزعماء رساة أحد هو الغزي: فوزي 1

.١٩٢٠ سنة يف العصماء، القصيدة هذه فيها وألقيت دمشق، يف تأبني حفلة له وأقيمت تويف
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��ق ال��م��ت��ن��شَّ وه��واؤه��ا وش��رابُ��ه��ا، ط��ع��اُم��ه��ا ال��ح��ي��اُة، ال��ّس��ّم م��ن ُط��ب��ع��ْت
ُس��ُق��وا7 ��يْ��ه��ا س��مَّ ب��أَيِّ ي��ع��ل��م��ون ال وذُع��اِف��ه��ا بَ��ط��ِي��ئ��ه��ا ب��ي��ن وال��ن��اُس
األَزرق8 ال��ع��دوُّ يَ��س��ق��ي��ك ل��ي��س م��ا ��ه ب��س��مَّ س��ق��اَك ف��ق��د ال��ولِ��يُّ ��ا أَمَّ
تُ��س��بَ��ق ال ٌة ُم��دَّ ن��ف��ٍس ول��ك��لِّ يَ��ُح��ثُّ��ه��م ال��َوِش��ي��ُك واألَج��ُل ط��ل��ب��وك
تَ��ع��َل��ق ال��م��ن��ي��ِة وأَس��ب��اُب َع��ِل��َق��ْت، ِح��ب��ال��ه��م َك��يْ��َد ال��م��وُت أَع��ان ��ا ل��مَّ
وت��ط��ُرق9 م��ن��ه ت��ن��ت��اُب ب��م��ا ك��ف��رْت بَ��َش��ري��ٌة َح��ي��ٌة ِم��ه��اَدك َط��َرَق��ْت
وتَ��ْرُم��ق10 ب��ال��ع��ي��ون م��ك��ان��َك ت��رم��ي َس��واِده��ا خ��ل��َف دم��ش��ُق ت��ل��ك (ف��وز)، ي��ا
تُ��ْش��ِرق ل��ع��لَّ��ك أَو تَ��ط��لُ��ع، ف��ع��س��اك ��تَ��ْت ف��ت��ل��فًَّ ب��دِره��ا، ل��ي��اِل��َي ذََك��َرْت
ُم��ْط��ِرق11 ال��ض��ف��ائ��ر َم��ح��ل��وُل وال��ح��وُر ُم��س��ت��ع��ِب��ٌر ِض��ف��اِف��ه وراءَ (ب��َرَدى)
ويَ��أَْرق12 َخ��ِل��يُّ��ه��ن ال��ه��م��وَم يَ��ِج��ُد ٌح نُ��وَّ ��َر) (ُدمَّ َج��نَ��ب��اِت ف��ي وال��ط��ي��ُر
يُ��وثَ��ق؟13 ذل��ك ب��ع��َد َط��ْوٍق أَب��ذاِت ل��س��م��ي��ره ُم��ح��دٍِّث ك��لُّ وي��ق��ول
ويُ��ْع��ش��ق14 يُ��َح��بُّ م��ا ال��ع��ب��ق��ريِّ��ة ف��ي تَ��ِج��ْد ول��م ال��ج��م��اِل، تَ��ه��اوي��َل َع��ِش��َق��ْت
ِزئْ��بَ��ق ف��ي��ه��ا ال��س��مِّ ظ��لَّ وك��أَن ُم��ْدِم��ٍن يَ��ُد ب��ن��انَ��ه��ا ك��أَنَّ ف��م��َش��ْت
ال��ُم��ْش��ِف��ق ال��َم��ُروُع ال��وط��ُن ب��ح��ي��ات��ه ل��ردَّه��ا يُ��َردُّ م��ق��دوًرا آّن ول��و
َش��ق��وا ل��م��ا ال��س��م��اءِ م��ن ال��ق��ض��اءُ ل��وال أُس��رة ب��ع��َدك األَرض، ال��ق��ض��اءُ أَش��ق��ى
ويَ��رُف��ق؟ ي��ل��ي��ُن ه��ل ف��ؤاَدك، ف��ان��ظ��ر ��َرْت وت��ح��جَّ ع��ل��ي��ه��ُم ال��ق��ل��وُب َق��َس��ِت
ُم��ْح��نَ��ق َم��ِغ��ي��ٌظ م��ن��ه��م ف��م��ا َص��ف��ح��وا، أَك��ن��اف��ه��م ف��ي ن��زْل��َت ال��ذي��ن إِن
ال��ُم��تَ��َع��لَّ��ق15 أَس��ب��اب��ه��ا م��ن َوأنْ��بَ��تَّ ب��ه��م َس��ِخ��َرْت ك��م��ا ال��دن��ي��ا م��ن َس��ِخ��روا
ويُ��نْ��َس��ق ال��م��م��ات ف��ي يُ��ْص��ن��ُع ل��ل��ش��م��س م��ث��لُ��ه ش��م��ٍس) (ع��ب��ِد م��ن م��أْت��ًم��ا ي��ا
أَْض��ي��ق16 ُرف��اٍت م��ن وراءََك ع��ّم��ا ف��ب��ط��نُ��ه��ا ع��ن��ك األَرِض ظ��ه��ُر ض��اق إِن
ال��م��ش��ِرق ف��ي��ك ال��ش��اَم يُ��ع��زِّي واَف��ى أَط��راِف��ه م��ن ال��ش��اَم َج��َم��ْع��َت ��ا ل��مَّ
ويَ��خ��ف��ق ال��م��ب��ي��ِن ال��ح��ق ِح��َم��ى يَ��ح��م��ي أُم��يّ��ٍة ش��ب��اِب م��ن ل��واءً ي��ب��ك��ي
ال��ف��يْ��َل��ق17 ت��ج��ْده ف��ل��م ��ْس��ت��ُه وت��َل��مَّ ت��روُم��ه ال��ح��ص��وُن ن��واِص��ي��ه��ا ل��م��س��ْت
ف��ي��نْ��ِط��ق ال��خ��ط��اَب وت��ْس��أَلُ��ه ف��يَ��َرى، رأْيَ��ه ت��ط��ل��ب ح��ي��ن ال��زع��ام��ِة رك��ُن
ف��يُ��وِرق18 يُ��س��ت��َخ��ف ال��م��ن��اب��ِر ع��وُد ت��ح��تَ��ه ال��ب��الغ��ِة س��ح��ِر م��ن وي��ك��اد
وت��ْع��بَ��ق؟19 ت��ِرفُّ ال��دن��ي��ا ب��ه��ا ك��ان��ت وردٌة ِج��ن��اِن��ك ع��ل��ى أَي��ن (ف��ي��ح��اءُ)،
وتَ��ن��َش��ق ال��ع��ق��وُل ريَّ��اه��ا وتُ��ِح��سُّ ط��يَّ��ه��ا ال��م��س��ام��ع ت��ج��د ع��ل��ويَّ��ة
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وال��م��ْف��رق وج��ب��ي��نُ��ه��ا أُم��ٍة يَ��ُد وع��رُش��ه��ا ال��غ��ص��وُن، ال��زَّه��ِر وأَراِئ��ُك
وي��ْص��ُدق؟ ال��زم��ان ع��ل��ى يَ��ب��رُّ ق��والً ِج��لَّ��ٍق ُش��ب��ول��ة ع��نّ��ي ُم��بْ��ِل��ٌغ َم��ْن
ت��ت��ف��ّرق��وا ال ب��ال��غ��زِّيِّ ب��ي��س��وَع، ب��م��ح��م��ٍد ج��اللُ��ه، ج��لَّ ب��ال��ل��ِه
وتَ��ْم��ُرق ال��ق��ط��ي��ع م��ن ت��ِن��دُّ ش��اٌة أَخ��وات��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ْرَع��ى تُ��ْف��ِس��ُد ق��د
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البارودي1 كريمة

ال��م��ن��زُل!1 أَي��ه��ا ِع��ظ��ًة ك��ف��ى ت��أف��ُل؟ ال��ُم��ن��ى تَ��ل��وُح أَح��ي��ُث
ت��ن��ق��ل؟ م��ا ت��خ��طَّ��يْ��َت ف��ه��الَّ وح��االِت��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��ك��يْ��َت
يَ��ْع��ط��ل؟2 وِح��ًم��ى يَ��ْزَدِه��ي، ِح��ًم��ى ف��ج��ِره إِل��ى ل��ي��ٍل ج��نْ��ِح أَِم��ن
يَ��أَْه��ل؟3 َربَّ��ٍة م��ن وذل��ك رب��ٍة م��ن ي��وِح��ش وذل��ك
ال��م��ح��ِف��ل ب��ك��أَْس��يْ��ه��م��ا وذاَق ال��ب��ش��ي��َر ل��ديْ��َك ال��نَّ��ِع��يُّ أج��اب
أَْل��يَ��ل4 ل��ي��لُ��ه ت��ْرَح��ٍة، أَخ��و وال��ٌد ب��ي��ن��ه��م��ا وأَط��رق
ي��ع��ِق��ل ال ال��ق��ل��ُب، ول��ِك��نَّ��ُه أَم��ره ف��ي ال��ع��ق��ل إِل��ى يَ��ف��يء
ال��بُ��ْل��بُ��ل5 ال��ب��يْ��ض��ة ع��ن وط��اَر أَغ��ص��انُ��ه ال��ورِد ع��ن ت��ه��اوت
ال��ُم��بْ��ِدل ق��درتَ��ه وأَظ��ه��َر ح��ي��اٌة وج��اءَت ح��ي��اٌة، وراح��ت
ُم��ق��ِب��ل م��ض��ى ق��د َم��ْن غ��ي��ُر وال ُم��ْدِب��ٌر أَت��ى ق��د َم��ْن غ��ي��ُر وم��ا
يَ��ع��َج��ل ه��ْم��س��ٌة أَس��م��َع��ْت إِذا ال��ف��ؤاِد ه��ل��وُع (ب��س��ام��ي) ك��أَن��ي
يَ��أُْم��ل م��ا دون ال��رََّدى وع��اِدي ف��ي��ه ال��لُّ��ط��َف ي��أَُم��ُل ق��دًرا يَ��رى
ال��ُم��ْش��َع��ل6 ال��َغ��َض��ى ال��ض��ل��وِع وب��ي��ن ِب��ْش��ُره ل��ِض��ي��ف��ان��ه يُ��ض��ئُ
َم��ن��ِزل واألَس��ى ويَ��ج��م��ُع��ه م��ن��زٍل ف��ي األَن��َس ويَ��ْق��ِري��ُه��ُم

أثناء توفيت التي كريمته يف البارودي باشا سامي محمود املرحوم بها يعزي القصيدة هذه ه وجَّ 1

شقيقتها. زفاف



(٢ (مجلد الشوقيات

ُم��ْع��ِض��ل داؤه��ا غ��ادٍة إِل��ى ال��زِّف��اِف َم��ج��ال��ِي ف��ي غ��ادٍة ف��م��ن
تَ��رُف��ل7 ن��ف��ائ��س��ه��ا ف��ي وذي تَ��ن��ط��وي ن��ف��اس��ِت��َه��ا ف��ي وذي
واألَْرُج��ل ع��ي��ن��اه وخ��ان��ت��ه ق��ل��بُ��ه ب��ي��ن��ه��م��ا ��َم تَ��ق��سَّ
ت��ْك��ُم��ل؟ ه��ل ، ال��ح��رِّ ف��رح وي��ا ت��ن��ق��ض��ي؟ ه��ل ، ال��ُح��رِّ ن��ك��َد ف��ي��ا
تَ��ْح��ِم��ل؟ ك��م ال��س��ه��َل، ق��ل��ب��ه وي��ا ال��َم��دى ب��ل��ْغ��َت (س��ام��ي)، ص��ب��ر وي��ا
ال��َج��نْ��َدل َص��الب��ِت��َك ودون ك��ال��ص��راط ��ٍة ِرقَّ م��ن زْدَت ل��ق��د
وال��ُم��ث��ِق��ل8 ال��ِخ��فُّ وي��ج��ت��ازك ال��ُخ��ط��وب خ��ل��ي��ُط ع��ل��ي��ك يَ��م��رُّ
أَْج��َم��ل ُم��تَّ��ق م��ن ف��ذل��ك ب��ال��رض��ى ُخ��ذ ال��ِح��ْل��ِم، رج��ل وي��ا
وال��َح��نْ��َظ��ل؟ ال��ص��اُب وط��ي��ن��تُ��ه ال��ّزم��اِن إِن��اءَ ش��ه��دا أَت��ح��َس��ب
ي��ْس��ف��ل ُح��ل��وِه ِم��ن ك��ان وم��ا يَ��ع��ت��ل��ي ُم��رِِّه ِم��ن ك��ان وم��ا
تَ��ح��ِف��ل؟ ب��ه ال��ب��واق��ي ف��أَيُّ ال��م��ت��َرع��اِت ش��رَب ال��ذي وأَن��ت
تُ��ذِه��ل؟ أَو َض��راءُ تُ��ِخ��ي��ُف��ك ال��وق��اِر ذا وف��ي ال��ج��الِل، ذا أَف��ي
أَْط��َول؟ ب��اع��ه م��ن وب��اُع��ك ع��زِّه ف��ي ال��م��ْل��َك ت��ك��ن أَل��م
أَنْ��بَ��ل؟9 ف��ع��ل��ه��م م��ن وف��ع��لُ��ك ال��رِّج��اِل ق��وِل ف��وق م��ن وق��ولُ��ك
يُ��بْ��ذَل ال وق��اَرك وأَن س��اوم��ْت م��ن دن��ي��اك س��ت��ع��ِرُف
َه��يْ��َك��ل10 ح��واِدث��ه��ا وك��لُّ ال��ح��ي��اِة ه��ذي (ش��م��ش��وُن) ك��أَن��ك
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الحيل. من التجرُّد العطل: يف واألَصل
يعمر. أو يمتلئ يأهل: البيت. صاحبة بها يقصد هنا: الربَّة (3)

السواد. الشديد األليل: الحزن. الرتحة: (4)
تخلَّت. أو تساقطت أي تهاوت: (5)

طويالً. جمره بقي اشتعل إذا شجر الغىض: (6)
والنفائس: فيه. يرغب ثمني أي نفيس، يشء هذا قولهم: من النفاسة (7)

أشبهها. وما الحيل
الثقيل. املثقل: الخفيف. الخف: (8)

146



البارودي كريمة

منها. البارودي وموقف العرابية، الثورة زمن إىل يشري (9)
بسطة أُْعِطي أنه عىل تدلُّ هناك قصة وله التوراة، أنبياء أحد شمشون: (10)

القوة. يف عظيمة

147





ونوري1 فتحي

تَ��ح��ول ك��ي��ف ��ْع��ِد ال��سَّ ُوج��وِه وإِل��ى ت��زوُل ك��ي��ف األَق��م��ار إِل��ى اُن��ظ��ر
ف��ت��م��ي��ل ب��ِإش��ارٍة ال��رَّدى ع��ادي يُ��م��ي��لُ��ه��ا ك��ي��ف ��مِّ ال��شُّ ال��ج��ب��اِل وإل��ى
َم��ه��ي��ل ال��تُّ��َراُب ع��ل��ي��ه��ن ص��ْرَع��ى َق��راِره��ا دون تَ��ِخ��رُّ ال��رِّي��اح وإِل��ى
يَ��ط��ول ال��نُّ��س��وِر ُع��م��ر ف��ي وال��ع��ه��ُد أَع��م��اره��ا ت��ق��اص��رت ال��نُّ��س��وِر وإِل��ى
ق��ت��ي��ل ��م��اِة ال��سُّ ال��ُغ��رِّ م��ن ق��م��ٌر س��ِم��يَّ��ة وك��ل م��ن��زل��ٍة ك��لِّ ف��ي
ُم��ق��ي��ل ال��ق��ض��اءِ م��ن ل��ي��س ه��ي��ه��ات! ع��اِص��ٍم م��ن ف��م��ا ب��ه��ا، ال��ق��ض��اءُ ي��ه��ِوي
ثَ��ك��ول وال��س��م��اءُ َوْل��ه��ى، ف��األَرُض ال��ث��رى س��ك��ن��ا و(ن��وُره��ا) ال��س��م��اءِ) (ف��ت��ُح
س��ب��ي��ل1 ع��ل��ي��ه ي��خ��َف��ى ال ال��م��وُت ��ه��ا ال��سُّ ب��ن��اص��ي��ِة ولُ��ذ ال��ه��واءِ، ف��ي ِس��ْر
ع��زرائ��ي��ل ف��ي��ه يُ��رف��رُف ن��س��ٍر م��ن يَ��ْع��ِص��ْم��ك ال ال��ن��س��ر َج��ن��اَح وارك��ْب
ذل��ي��ل وْه��َو م��ات ع��زي��ًزا ف��ي��ه��ا يَ��ُم��ْت ل��م َم��ْن س��اع��ٌة، ن��ف��ٍس ول��ك��ّل
ال��م��س��ل��ول؟ يَ��س��ك��ُن األَم��ان��ي وإِل��ى َم��ص��ارٌع وْه��ي َس��ك��نْ��َت ال��ح��ي��اِة أَإِل��ى
ت��ض��ل��ي��ل وب��ؤُس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��م��ى ون��ع��ي��ِم��ه��ا ب��ب��ؤِس��ه��ا تَ��ح��ِف��ل��ّن ال
ل��ق��ل��ي��ل وإِن��ه ال��وروِد، ع��م��ُر ذُب��ولِ��ه��ا وب��ي��ن نَ��ض��َرتِ��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ال��ت��أوي��ل ه ب��ص��دِّ ج��اءَ ك��ال��ح��ل��م ن��اع��يً��ا أَص��ب��ح األَم��ِس بَ��ش��ي��ُر ه��ذا

طيارتهما، يقودان ١٩١٣ سنة يف مرص إىل قدما اللذان العثمانيان الطياران هما ونوري: فتحي 1

ما وقتئذ اإلسالمية الخالفة وكانت شديد، أسف مرص يف ملصابهما فكان فماتا، بهما؛ فسقطت
بالعثمانيني. املرصيني تربط تَزال
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يَ��س��ي��ل ع��ل��ي��ه ف��َرٍح م��ن ك��ان م��ا ح��دي��ِث��ه ح��وَل ال��َع��ب��راِت م��ن ي��ج��ري
ت��ق��ي��ل2 ال��ري��اِض ظ��لِّ ف��ي ك��ال��رُّْق��ط م��آت��ًم��ا َخ��بَ��أْن أَع��راٍس ول��رُّبَّ
ج��م��ي��ل ال��س��م��اءِ ع��ل��ى أَغ��رُّ ف��ت��ٌح ل��ك��م يُ��نْ��س��ى ل��ن ال��ش��ه��داءُ، أَيُّ��ه��ا ي��ا
ف��يُ��ط��ي��ل ب��ع��ده يُ��ش��يِّ��د ول��ِم��ن ُم��بْ��ت��ٍن ألَّوِل ال��دن��ي��ا ف��ي وال��م��ج��ُد
َدل��ي��ل ال��س��ال��ك��ي��ن ف��ي��ه��ا يَ��ْه��ِد ل��م ال��ُع��ال ُس��بُ��ل ف��ي ُزْل��َن ن��ف��وٌس ل��وال
ُف��ض��ول واآلخ��رون ع��ل��ِم��ه، أَو م��اِل��ِه أَو روِح��ه، ب��اذُل وال��ن��اُس
ُح��ج��ول3 ال��خ��م��ي��س م��ن وال��ت��اب��ع��ون ال��وَغ��ى ف��ي ال��ط��الئ��ُع غ��رَّتُ��ه وال��نَّ��ْص��ُر
م��ي��ل؟ م��ص��ٍر ودون ال��وق��وُف ِف��ي��م ق��ط��ع��ت��ُم م��ص��َر ن��ح��و ِم��ي��ٍل أَل��ف ك��م
َك��ِل��ي��ل ال��س��ح��اب ف��ي ط��َل��ع��ت��م ��ا ل��مَّ ط��ْرُف��ه ض��ئ��ي��ٌل، ت��ح��ت��ك��م (ط��وروُس)
ل��ذَل��ول ُط��غ��ي��ان��ه��ا ع��ل��ى ل��ك��ُم وإِن��ه��ا ال��ِع��ن��ان، ل��ل��ري��ح تُ��رخ��ون
وَزم��ي��ل ث��ال��ٌث ال��م��ن��يّ��ة أنَّ ل��ك��م ي��خ��ط��ر ل��م اث��ن��ي��ن، إِث��ر اِث��ن��ي��ن
خ��ل��ي��ل ال��م��م��ات وف��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي ل��ك يَ��ِف��ي أَن زم��اِن��ك ف��ي ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن
بَ��خ��ي��ل ب��ال��ح��ي��اة ن��س��ٌر ال��ج��وِّ ف��ي ل��َف��داك��ُم ه��ال��ٌك يُ��ف��َدى ك��ان ل��و
وال��طُّ��ول؟4 ض��ري��ُح��ه��م ال��س��م��اءِ ع��ْرُض ق��ب��ل��ك��م ال��ش��ه��ادِة أَولِ��ي ال��ُغ��زاِة أَيُّ
وال��ت��ه��ل��ي��ل ال��ت��س��ب��ي��ح وي��رف��ِرُف أَه��لُ��ه��ا ب��ال��ت��ح��يَّ��ِة ع��ل��ي��ك��م يَ��ْغ��دو
إِك��ل��ي��ل5 ي��م��ِي��ِن��ه ف��وق ويَ��س��وُع ريْ��َح��ان��ٌة ي��م��ي��ن��ِه ف��وَق (إدري��ُس)
إِن��ج��ي��ل6 ح��دي��ِث��ه��م وَه��ْم��ُس ِط��ي��ب، أَن��ف��اُس��ه��م ُس��كَّ��انُ��ه ع��ال��م ف��ي
ال��ج��ي��ل7 ال��س��م��اءِ ف��ي يُ��ْف��ِس��د ي��وِم ف��ي األَذى م��ن ال��س��م��اءِ ع��ل��ى أَخ��اف إِن��ي
ق��اب��ي��ل8 وال ف��ي��ه��ا، آدٌم ال نَ��ِق��يَّ��ًة األَدي��ِم، ��رة م��ط��هَّ ك��ان��ت
ع��ل��ي��ل ال��رج��اءِ ب��رَق ب��ه��ا وي��َرى رح��م��اِت��ه��ا إِل��ى ال��ع��ان��ي ��ه يَ��ت��وجَّ
بَ��ت��ول9 ال��ب��ريء وب��ال��ل��ح��ِظ ش��ي��ٌخ، ن��ح��َوه��ا ال��ُم��َك��لَّ��ِل ب��ال��رأْس ويُ��ش��ي��ُر
م��س��ي��ل وال��دم��وِع ِم ول��ل��دَّ َس��يْ��ٌل، وال��ه��وى ف��ي��ه��ا ل��ل��ش��ه��واِت وال��ي��وَم
َرع��ي��ل10 ال��ه��واءِ خ��ي��ل وم��ن ف��ي��ه��ا، ط��وائ��ٌف ال��ج��واءِ ُس��ف��ن وم��ن أَض��ح��ْت
ُم��ذي��ل11 ال��م��ص��وِن ل��ل��س��رِّ وال��ده��ُر وِس��رُّه ال��م��ص��وُن ه��ي��ك��لُ��ه��ا وأزي��ل
ت��ق��ول ك��ي��ف ت��در ل��م م��ل��ه��وف��ًة، أَه��ل��ه��ا ف��ي وأَق��ب��َل��ْت (ِدم��ْش��ُق)، ه��ِل��َع��ت
ذُب��ول12 وال��ع��ي��وِن ال��ج��داوِل ب��ي��َن ِغ��ي��اَط��ه��ا وع��مَّ ب��ه��ا، ��ج��وُن ال��شُّ َم��َش��ت
وع��وي��ل رنَّ��ٌة َح��ْزٍن وب��ك��لِّ َوم��ن��اح��ٌة أَنّ��ٌه س��ه��ٍل ك��لِّ ف��ي
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ُط��ل��ول13 ف��ْه��َو ، األََم��ِويِّ ل��ل��م��س��ج��د ك��لُّ��ه��ا أُم��يَّ��ُة نُ��ِع��يَ��ْت وك��أَن��م��ا
ال��ت��رت��ي��ل وُق��رَِّب ��الُة، ال��صَّ ل��ك��ُم وأُْزلِ��َف��ْت ال��ص��ف��وُف، ف��ي��ه ل��ك��م خ��َض��ع��ْت
أَص��ي��ل وال��س��م��اء ع��اٍل، األَرِض ف��ي َم��ْج��ُده ك��ال��ثُّ��ريّ��ا، نَ��ْع��ٍش ك��لِّ م��ن
َغ��س��ي��ل األَم��ي��ن ال��روِح ب��م��دام��ع ُم��ك��ف��ٌن ب��ال��ك��ت��اب ش��ه��ي��ٌد ف��ي��ه
َم��ح��م��ول14 و(ال��ُم��ش��تَ��ِري) ��ه��ى) (ال��سُّ ب��ي��ن وأَص��لُ��ه ال��رج��اِل، ب��ي��ن أَع��واده
ِج��ب��ري��ل ب��ه َم��ش��ى ب��ذاَك أَْوَل��ى أَن��ه��م ول��وال ب��ه، ال��ج��ن��وُد يَ��م��ش��ي
نَ��زي��ل وال��س��م��اُح ث��اٍو، ق��ب��ُل م��ن ال��ه��وى ف��ي��ه��ا بُ��ق��ع��ًة ن��زل��ت��ُم ح��ت��ى
رس��ول15 ف��ي��ه ال��م��يْ��ت ك��أَّن ح��ت��ى ف��وَق��ه��ا (ي��وس��َف) َض��ري��ُح وج��لَّ َع��ُظ��َم��ْت،
َظ��ل��ي��ل16 (ف��روَق) ف��ي ظ��لٌّ وح��واَك ث��الث��ًة ال��ب��ح��ار ُج��بْ��َت إِذا ِش��ع��ري،
نُ��زول وال��ِق��الِع ال��م��آذِن ب��ي��َن ع��رب��يّ��ٌة ع��ص��اب��ٌة وت��داوَل��تْ��َك
وال��ت��ق��ب��ي��ل ال��ت��م��س��ي��ُح ِل��س��تُ��وِره��ا ًة ُس��دَّ ال��ِخ��الف��ِة ب��اِب م��ن وبَ��ل��ْغ��َت
ج��م��ي��ل ال��ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ال��ع��ظ��اِم ص��ب��ُر وآلل��ه م��ح��م��ٍد، ل��ِإلم��ام ق��ْل
وال��ن��ي��ل ب��ش��ط��ره��ا ال��ف��راُت ن��اءَ — ش��َط��ره��ا ح��م��ل��ت��م وق��د — ال��خ��ط��وُب ت��ل��ك
َم��أَه��ول أَم��ث��ال��ه��ا م��ن ف��ال��غ��اُب أَش��ب��اَل��ه��ا أَو اآلس��اَد تَ��ف��ِق��دوا إِن
ل��ج��زي��ل وإِن��ه اإلل��ه، ع��ن��د وأَج��ُرك��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��أَج��ُر ص��ب��ًرا؛
ك��ف��ي��ل يُ��ح��ّق ب��أَن أَن��ت ، ل��ل��ح��قِّ ِع��ْص��َم��ٌة ال��رَِّض��يَّ��ُة خ��الف��تُ��ه َم��ْن ي��ا
يَ��م��ي��ل ح��ي��ن ال��م��ل��َك يُ��ق��ي��م ع��دالً خ��ل��ف��ائ��ه ف��ي أَّن ي��ع��ل��م وال��ل��ُه
األُس��ط��ول وال ي��رف��ع��ه ال��ج��ي��ُش ال ح��ائ��ًط��ا ل��ل��م��م��ال��ك يَ��رف��ع وال��ع��دُل
م��أم��ول17 م��ح��م��ٍد ع��ن��د وال��رف��ُق م��ح��م��ٌد ف��ي��ه أَن��ت م��ق��اٌم ه��ذا
يَ��س��ي��ل ال��ه��الل ج��ن��ب ف��ي ان��ف��كَّ م��ا ال��ذي ب��ال��ج��رِح ب��اإلس��الم، ب��ال��ل��ه،
ثَ��ق��ي��ل18 األَس��وِد ع��ل��ى ال��وث��اَق إِنَّ َوثَ��اَق��ه ال��س��ج��ي��ن ع��ن ح��ل��ل��ت إِال
َم��ك��ب��ول؟19 ُم��وثَ��ٌق (ب��رق��ة) ِص��ن��دي��ُد ش��ام��ٌت يُ��َردُِّد أَو واٍش، أَي��ق��ول
ال��م��س��ل��ول س��ي��ُف��ك يُ��غ��َم��ُد ك��ان م��ا ل��ري��ب��ٍة أَغ��م��ُدوه س��ي��وِف��ك م��ن ه��و
ق��ل��ي��ل ال��س��ي��وَف إِن واس��ت��ب��ق��ه، بَ��الءَه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أَم��ي��َر ف��اذك��ر

هوامش

الصغرى. نعش بنات من خفي كوكب السها: (1)
القيلولة وقت الرقط الحيَّات تكمن كما األرواح، يف تختبئ األحزان أن يريد (2)
به، االنتفاع من ومانع له تسميم الجو ذلك يف الحيات فوجود الرياض، ظالل يف

151



(٢ (مجلد الشوقيات

بكل االستمتاع من مانع لجوها، مسمم األفراح ثنايا يف األحزان انطواء أن كما
رسورها.

قوائم يف يكون األبيض اللون من أصلها الحجول: الجيش. الخميس: (3)
جسم يف يكونون الجيوش، أوائل يف يقدمون الذين إن يقول: العالمات، كأنه الفرس
سائر من غريهم أن حني عىل الوجه، يف إال تكون ال وهي بالغرة، أشبه النرص
أن وطبيعي واألرجل، األيدي يف إال تكون ال وهي بالحجول، أشبه يكون الجيش

الجمال. سمات بعض الحجول كانت وإن أرشف، الوجه
الغزاة إن لهم: يقول إذ للطيارين؛ يساق عظيم ترغيب البيت هذا يف (4)
يف أرضحتكم ولكن األرض، يف قبورهم تشقُّ — واإلكبار اإلجالل موضع وهم —

السماء.
خصَّ وقد الرسل. األنبياء أحد هو إدريس: مريم. ابن عيىس هو يسوع: (5)
قائًما رآه عليه هللا صلوات النبي أن من اإلرساء، قصة يف جاء ملا بالذكر، إدريس
إدريس. أخوك فقال: هذا؟ من جربيل: فسأل السبع، السماوات إحدى باب عىل
وتقديس. طهٌر أحاديثهم أن يقصد إنجيل»: حديثهم «وهمس قوله: (6)

للحروب، ميدانًا الطيارون يتخذه يوم السماء جو عىل خائف أنه يريد (7)
أوطانهم. وتخريب الناس قتل بأذى الطهر ذلك فيلوثون

اإلنسان. ألخيه ظلًما اإلنسان أراقه دم أول إىل اإلشارة «بقابيل» يريد (8)
الضعف. حالة عن كناية وهذه الشيب، يتوِّجه الذي املكلل: الرأس (9)

أو العرشين قدر الخيل من القطعة الرعيل: الطيارات. الهواء: خيل (10)
والعرشين. الخمسة

فكأنه املصون الرسِّ هذا حفظ يحسن لم الدهر أن أي مهني. مذيل: (11)
إهانة.

ويقصد والشجر. املاء الكثري املوضع وهي غوطة، جمع الغياط: (12)
املاء. عيون «بالعيون»

البناء. آثار من شخص ما وهو طلل. جمع طلول: (13)
السيَّارة. الكواكب من املشرتي: (14)

األيوبي. الدين صالح «بيوسف» يقصد (15)
وقتئذ. اإلسالمية الخالفة عاصمة وكانت اآلستانة، فروق: قطعت. جبت: (16)
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رشاد. محمد الخليفة يخاطب كان (17)
يف يجاهد وكان العظيم، الحربي القائد املرصي بك عزيز هو السجني: (18)
ت وزجَّ فاعتقلته الرتكية، للحكومة به ويش وقد الطليان، عليها أغار أيام طرابلس
من القصيدة هذه كانت مرصية، وشفاعة بتحقيق إال يخرج ولم السجن، يف به

مظاهرها. أجمل ومن ظواهرها بعض
اإلغارة، تلك يف الحربية الوقائع أهم به حدثت الليبية األقاليم أحد برقة: (19)

بك. عزيز مجد ملع وفيها
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الفتوح1 أبو باشا عيل

(َع��ل��ي) ثَ��َرى وب��ي��َن ع��ه��ٌد ال��ُم��ْس��بَ��ِل دم��ِع��ي ب��ي��َن م��ا
ال��م��ت��ه��دِّل1 ال��َح��ي��ا ع��ل��ى ـ��ه وس��اك��ن��ي��ـ (ال��ب��ق��ي��ِع) ع��ه��ُد
ال��ُم��تَ��َم��ْل��ِم��ل وراَح��ُة ـ��ِن ال��ح��زي��ـ م��روَح��ُة وال��دَّم��ُع
ُس��ل��ي ب��َم��ْن ال��غ��اب��ري��َن ف��ي س��ال م��ْن ويَ��ل��َح��ُق نَ��م��ض��ي،
ُم��ب��لَّ��ل ال��زم��ان ع��ل��ى ِع ب��ال��دم��و تُ��راٍب ِم��ْن ك��م
ب��ل��ي وم��ا ال��ِع��ظ��ام، م��ن ـ��ه ف��ي��ـ يَ��بْ��َل ل��م م��ا ك��ال��ق��ب��ر
م��وثَّ��ل ال��ق��ص��ور ع��ل��ى ـ��زُّ ي��ِع��ـ م��ج��د م��ن ريَّ��ان
��ل األُفَّ ل��ل��نُّ��ج��وم ًرا َق��را ج��واِن��بُ��ه أَم��َس��ْت
ال��م��ح��ِف��ل ف��ي وَع��نْ��بَ��ٌر ، يِّ ال��نَّ��ِد ِم��س��ُك وح��دي��ثُ��ه��م
��ل2 ال��م��تَ��َج��مِّ ال��ص��اب��ر ـ��َع َدم��ـ ه��ت��ْك��ت : ل��ل��نّ��ِع��يِّ ق��ْل
تَ��ن��ِزل لَّ��م ك��أَن ن��زَل��ْت إِْن األَح��داَث ال��ُم��ل��ت��ِق��ي
أَح��ِم��ل3 ل��ْم م��ا ع��َل��يَّ ح) ال��ف��ت��و (ب��أَب��ي األََس��ى َح��َم��َل
يَ��ذَْه��ل األَِح��بَّ��ِة ف��ق��َد يَ��ذُق وم��ْن ذَِه��ْل��ُت، ح��ت��ى
ال��ُم��نْ��َزل ال��ق��ض��اءِ ع��ل��ى ءِ) (ال��ق��ض��ا ُرك��ن ف��ي ف��ع��تْ��ب��ُت

حقوقيًا كان لنهضتها، الطريق تمهيد يف اشرتكوا الذين مرص نوابغ أحد الفتوح: أبو باشا عيل 1

فُعدَّ ،١٩١٣ سنة تويف وقد واألمل، الفخر موضع فكان املعارف، وزارة وكالة له وأسندت ضليًعا،
كربى. وطنية خسارة موته
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ال��م��س��ت��ق��بَ��ل وذل��ك ِب ال��ش��ب��ا ذاك ع��ل��ى َل��َه��ف��ي
وال��م��وئِ��ل4 رك��ِن��ه��ا م��ن َخ��ل��ْت إِذ ال��م��ع��ارف وع��ل��ى
وال��ج��دول ��ب��ا ال��صِّ ب��ي��َن ك��ال��رُّبَ��ى ش��م��ائ��َل وع��ل��ى
ال��م��رَس��ل «ي��س��وَع» ع��ن ثَ��ر يُ��ؤ ك��ان وج��ٍه وح��ي��اءِ
وال��ج��ن��دل5 ال��ك��رى م��ن ـ��ِح ال��ص��ف��ي��ـ ت��ح��َت راويً��ا ي��ا
ُم��َس��ربَ��ل غ��ي��َر ب��ات رِة ال��وزا ُح��َل��َل وُم��س��ْرب��الً
األَط��ول ال��ب��ن��اءِ ب��ع��َد ال��ث��رى ُح��َف��َر وُم��َوس��ًدا
ال��م��ت��م��ثَّ��ل ال��غ��اب��ِر ب ال��ش��ب��ا إِل��ى ال��ت��ف��تُّ إِن��ي
وال��م��ت��خ��يَّ��ل ف��ي��ه، ـ��ِق ��ـ ال��م��ح��قَّ ب��ي��ن م��ا ووق��ف��ُت
تَ��ْع��َج��ل َل��ْم ول��يْ��تَ��ه��ا ـ��َن، َع��ِج��ْل��ـ أَي��اًم��ا ف��رأَي��ت
ال��م��ن��َه��ل ِع��ذاب ل��ن��ا، ِد ال��ِم��ه��ا ُم��َوطَّ��أََة ك��ان��ت
ي��ت��أَوَّل ل��م ال��ُح��ل��َم أَّن ب��يْ��َد ك��ُح��ل��ٍم، ذََه��بَ��ْت
ال��م��ت��ه��دِّل6 ال��وارِف ِب ال��ش��ب��ا ظ��لِّ ف��ي ن��ح��ن إِذ
ب��م��ن��زل ُم��ت��ق��اب��الِن ال��ن��َوى دار ف��ي ج��اران
م��ونْ��ِب��ل��ي7 خ��م��ائ��ل ع��ل��ى ن ض��اح��ك��ا وأَيْ��ُك��ك أَيْ��ِك��ي
��ل وُم��ح��صِّ ط��ال��ٍب ـ��ض��ِل ب��أَف��ـ ي��ج��م��ُع��ن��ي وال��درُس
يُ��ـ��ب��ـ��ذَل ل��ـ��م م��ـ��ا ال��ع��ـ��ل��م ـ��ِل س��ب��ي��ـ ف��ي تَ��بْ��ذُل أَي��اَم
ب��م��ْع��ِزل؟ ال��ش��ب��اِب ع��ن ـ��ت ك��ن��ـ ف��ك��ي��ف ال��ش��ب��اب، َغ��ضَّ
ت��ح��ِف��ل ل��م ��ب��ا ال��صَّ داع��ي ال��ه��وى إِل��ى دع��اَك وإِذا
يُ��ف��َع��ل ل��م م��ا ف��ع��ْل��َت ِة ال��ح��ي��ا ع��ل��ى اطَّ��ل��ْع��َت ول��و
ول��ي ال��دن��ي��ا، ل��َك َخ��ب��أَْت م��ا ال��ل��ُه إِالَّ يَ��ْدِر ل��م
وُم��ق��َف��ل ال��ُغ��ي��وب ب��ي��َن ل��ُم��ف��تَّ��ح ب��ن��ا تَ��ج��ري
يَ��ت��ب��دَّل ل��م ال��ع��ه��ُد ك وذا ْل��ن��ا، ت��ب��دَّ ح��ت��ى
��ل ال��م��ت��ف��ضِّ ال��م��ح��س��ِن ِب ال��ش��ب��ا أَي��اُم ه��ات��ي��ك
ُم��ظ��لَّ��ل غ��ي��ر ع��اش ـ��ب��ِة ال��ش��ب��ي��ـ ظ��لُّ ف��ات��ه َم��ْن
يَ��رَح��ل ل��م وف��ض��لُ��ه َر ال��دي��ا أَخ��َل��ى راح��الً ي��ا
��ل8 ال��م��ت��ح��مِّ ش��ب��اِب��ه ـ��ر إِثْ��ـ اآلم��اُل ت��ت��ح��م��ُل
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ال��ج��ح��ف��ل9 ِل��واءَ تَ��ب��ك��ي ج��ْح��َف��الً ال��ش��ب��ي��ب��ُة م��ش��ِت
ال��ُه��طَّ��ل؟ ال��دم��وِع ف��وق ج��رى ه��ل س��ري��َرك، ف��ان��ظ��ر
ال��م��ع��ِق��ل واه��ي ال��رك��ِن، ـ��ِف ض��ع��ي��ـ وط��ِن ف��ي ال��ل��ه
ال��م��ثْ��ك��ل ح��زُن ِل��ن��واك ُح��زنُ��ه وراءَك وأٍَب
«ع��ل��ي» ل��ه ي��ردُّ ل��َم��ْن ِت ال��ع��ام��را ��ي��اَع ال��ضِّ يَ��َه��ُب
ال��َخ��ِل��ي ال��ب��ال ذي غ��ي��ر ـ��ة ال��ب��ريَّ��ـ م��ن ال��غ��ن��يُّ ل��ي��س
ي��ن��س��ل10 ال ��ه��ا َه��مُّ ِئ��ل ال��ع��ق��ا ب��ي��ن ونَ��ج��ي��ب��ٍة
ال��ُم��ْش��ِب��ل11 ال��ج��ريء ع��ل��ى ُن ال��م��ن��و م��ن��ازَل��ه��ا َدَخ��َل��ْت
ُم��دلَّ��ل ف��واَد ورَم��ْت ��ٍم ُم��ن��عَّ ج��ن��اَح ك��س��َرْت
��ل وُم��رمَّ وُم��ت��يَّ��ٍم ش��ٍج م��ن آل��َك ف��ك��أَن
ت��ن��ج��ل��ي)12 ال ُك��رب��ٍة ف��ي (ِب��ك��رب��ال «ال��ح��س��ي��ِن» آُل
ِل��ل��ُم��ْع��ِض��ل13 وب��ذْل��تَ��ه ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ال��ش��ب��اَب خ��ل��َع
َم��ق��ت��ل ف��ي ِع��لَّ��ٍة م��ن ق��ات��الً أَرح��ُم وال��س��ي��ُف
األَف��َض��ل ال��ج��واِر إِل��ى ـ��ُن ال��ح��س��ي��ـ ذه��َب ك��م��ا ف��اذه��ب
ال��ع��ل��ي ال��ل��ِه ب��ج��ن��ِة ِب ال��ش��ب��ا زي��ُن ف��ك��الك��م��ا

هوامش

رة. املنوَّ املدينة يف املقدَّسة املزارات أحد البقيع: (1)
للناس. عكسه ويظهر احتسابًا صدره يف همه يدفن الذي املتجمل: (2)

الحزن. األىس: (3)
الشدة. يف إليه يلجأ الذي امللجأ املوئل: (4)

ه املرفَّ وهو — بالفقيد يستعرب القرب. حجارة والجندل»: «بالصفيح يريد (5)
وهذا الثقيلة، الصماء الحجارة تحت العميق النوم هذا ينام كيف — الحياة يف

االستعبار. بأسلوب ع التفجُّ سياق يف حذق
تدلَّت. إذا الشجر، أغصان تهدَّلت قولهم: من املتهدِّل: (6)

الشعراء وأمري هو كان الفقيد أن إىل قبله، والذي البيت هذا يف يشري (7)
مدن إحدى وهي «مونبلييه»، جامعة يف العلم يطلبان كانا وصديقني، زميلني

157



(٢ (مجلد الشوقيات

كالحدائق الكريمة النباتات الخمائل: الطائر. عشُّ األصل: يف األيك الشهرية. فرنسا
والبساتني.

الراحل. أي املتحمل، الشباب (8)
الجيش. الجحفل: (9)

قلبها. من مكانه يبارح وال يميض ال أي ينسيل: ال (10)
السباع. أوالد وهي األشبال، يلد الذي هو املشبل: (11)

عنه). هللا (رىض الحسني سيدنا فيه قتل الذي املوضع اسم كربالء: (12)
كليهما وموت كليهما من الشباب بذل بجامع بالحسني، الفقيد يشبِّه (13)
ثوبها، وخلع الحياة بذل بمثابة الشباب سن يف املوت أن يرى كأنه أوانه، قبل
ال أن رأى عندما نفسه الحسني تمثَّل فقد املكتوب، باألجل االعتقاد ينايف ال وهذا

بعضهم: يقول القتل من مفرَّ

ل��ن��ام ل��ي��الً ال��ق��ط��ا ت��رك ف��ل��و
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زيدان1 جورجي

ال��ب��ال��ي؟1 َرْس��ُم��ه��ا أَم ُدوالتُ��ه، وت��ل��ك أَط��الِل أَدراُس أَم ال��ش��رِق، م��م��ال��ُك
ح��ال إِل��ى ح��اٍل م��ن ب��ال��ن��اس وال��ده��ُر م��آث��ِره��ا ف��ي إِالَّ ال��دُه��ر أَص��ابَ��ه��ا
ال��خ��ال��ي َص��ْف��ِوه ع��ن ِم��ح��ن��ٍة ذي ح��دي��ث م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ن��ت��غ��نَّ��ى م��ا وص��ار
ِرئ��ب��ال2 غ��ي��ِر م��ن غ��اب��ٌة ك��أَن��ه��ا ج��ان��بُ��ه��ا ه��اَن أَرًض��ا ال��ح��قُّ ح��ف��ا إِذا
َق��تَّ��ال ال��ذُّلِّ ع��وادي م��ن ل��ف��ات��ٍك أَس��َل��َم��ه��ا ال��ج��ه��ُل ف��ي��ه��ا ت��ح��كَّ��م وإِن
��ال��ي ال��سَّ ال��ي��ائ��س ُج��م��وَد ال��ل��ي��ال��ي م��ن ب��ه ل��ع��لَّ ُه��زُّوُه ال��ش��رِق، ن��واب��غ
إِع��ض��ال ب��ع��َد ي��ن��ه��ْض ال��ع��ل��ِم ح��ق��ي��ق��ِة وم��ن ال��ب��ي��اِن، روح م��ن ف��ي��ه ت��ن��ف��خ��وا إِن
وإِدالل ُم��ب��اه��اٍة م��ح��لَّ وال ب��ي��ن��ُك��ُم ال��ش��رِّ ب��اب ال��دي��َن ت��ج��ع��ل��وا ال
ت��ال��ي ت��اب��ٌع ألَب��ي��ِه ام��رٍئ ك��لُّ ق��ب��َل��ُك��ُم ال��ن��اس ت��راُث إِال ال��دي��ُن م��ا
ال��غ��ال��ي ع��ل��ى ت��ْخ��َف��ى ق��د ال��رُّْش��ِد م��ن��اه��ُج َم��ُش��ورت��ه ف��ي أَم��ي��نً��ا ال��غ��لُّ��و ل��ي��س
وُم��خ��ت��ال ب��اٍغ ع��ن ال��ح��قَّ أَب��ع��َد م��ا َص��ل��ًف��ا وال بَ��ْغ��يً��ا، ح��ّق��ك��م ت��ط��ل��ب��وا ال
ب��ِإه��م��ال ض��اع��ت م��ْص��ل��ح��ٍة ف��ُربَّ ج��ان��بُ��ه ب��اإله��م��ال يَ��ض��ي��َع��نَّ وال
أَج��ي��ال بُ��ن��ي��اَن ه��دم��ْت ون��ْوَم��ة ش��رٍف ذُرا ج��ي��الً َدَف��َع��ْت ��ٍة ِه��مَّ ك��م

النهضة مؤسيس أحد هو الغرَّاء الهالل دار منشئ زيدان جورجي املرحوم الكبري األستاذ 1

ويحتج مؤلفاتهم إىل يرجع الذين واألدب، العلم رجال أساطني وأحد العربية، البالد يف الصحفية
لتسجيل يكفي ما واألدبي العلمي الرتاث من خلفه ترك أن بعد ،١٩١٤ سنة تويف وقد بآرائهم،

املصلحني. سجل طليعة يف اسمه
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ال��ح��ال��ي ال��دول��ِة ص��دُر ال��م��م��ال��ِك، رك��ُن م��ف��اِخ��ره ف��ي أَو ف��ض��ل��ه، ف��ي وال��ع��ل��ُم
ب��أَغ��الل تَ��م��ِش��ي أَْن ال��ل��ُه ل��ه��ا أَبَ��ى ب��ه ال��ع��اَل��م��ي��ن ف��ي أُّم��ٌة م��َش��ْت إِذا
وإِج��الل ُح��بٍّ م��ن ال��ن��ف��ُس ت��ق��ِدر م��ا ب��ه ال��ع��ارف��ي��ن ع��ن��َد ل��ل��ع��ل��م ي��ِق��لُّ
آلل ك��ّف ف��ي ُم��م��ِع��ٍن ك��ن��اق��ٍد ج��واه��ره واط��ل��ْب أَه��ل��ه، ع��ل��ى ف��ِق��ْف
��ال دجَّ ِط��بُّ ف��ي��ه��ا ي��ف��ع��ل ل��ي��س م��ا ف��اس��ُده األَرواح ف��ي ي��ف��ع��ل ف��ال��ع��ل��م
��ال ُج��هَّ ب��ي��َن ع��ل��ي��م ِش��ب��ه رأَي��َت ب��ه وق��ْف��َت ل��و دْرٍس ص��اح��ِب وُربَّ
وأَط��ف��ال وُش��بّ��اٍن، ك��ه��وٍل، إِل��ى ح��ك��م��تُ��ه األم��ص��ار ف��ي ال��ش��م��َس وت��س��ب��ق
ال��ق��ال��ي ال��ح��اس��ِد م��ِق��ي��ُل ال��ص��دي��ِق، ِرَض��ى ل��ي ك��ع��ه��ِدك ال��دن��ي��ا م��ع إِن��ي (زي��داُن)،
وأَم��ث��ال��ي ف��ي��ه��ا ِح��َك��م��ي َم��ف��اِخ��ري واِئ��َل��ٌة ال��ع��ص��ر دوَن ال��ش��ع��ر َدْول��ُة ل��ي
ب��أَذي��ال��ي أَع��ثُ��ْر أَو ال��ذَّيْ��َل، ��ُر أُش��مِّ ق��دٍم ب��ي ل��ل��ش��ر أَو ل��ل��خ��ي��ر تَ��ْم��ِش إِْن
أَف��ض��ال��ي ال��ل��ِه ف��ض��ِل َج��نْ��ِب ف��ي َج��َح��ْدُت ي��ٌد ع��ل��ي��ه ل��ي أُن��ث��ى اب��َن َل��ِق��ي��ُت وإِْن
أَم��ث��ال��ي ع��ن��د ت��زك��و ال��ص��ن��ائ��ع إِن ع��ل��ن��ي وف��ي ِس��ري ف��ي ��ن��ع ال��صُّ وأَش��ك��ر
ب��أَق��ف��ال ص��ن��ادي��ٌق ال��غ��ي��وب إِن ب��ه ال��ع��ل��ي��ِم ل��ل��ه ال��غ��ي��َب وأَت��رُك
إِق��الل��ي3 األَس��م��اع ع��ل��ى وك��األَذاِن وَم��ْوِق��ُع��ه إِك��ث��اري يْ��ِر ال��دَّ (ك��أُْرُغ��ِن)
ل��ي يُ��رث��ى األَح��ب��اِب ُف��رق��ِة م��ن وُرْح��ُت ِب��ه��م ُف��ِج��ْع��ُت أَح��ب��ابً��ا ق��ب��ل��ك رثَ��يْ��ُت
وت��رح��ال ِح��لٍّ ف��ي ل��ل��م��رءِ ك��ال��م��وت ُم��ؤت��م��ٍن غ��ي��ر رف��ي��ًق��ا َع��ِل��ْم��ُت وم��ا
ال��ب��ال؟ راح��ِة أَق��ص��ى ال��م��وت ف��ي أَل��ي��س ُخ��لُ��ٍق ب��ال دن��ي��ا م��ن ب��اَل��ك أَرْح��َت
ُم��ن��ه��ال األَي��ام م��ع ال��تُّ��راب م��ن َخ��ِش��ٍن ف��ي ال��ده��ِر ع��وادي ع��ل��ي��ك ط��ال��ت
ِغ��رب��ال ع��ن��َد ُرف��اتً��ا ت��رك��ن��ا إِالّ أٍَخ ب��ع��َد ال��ع��ي��ش ف��ي ب��أٍَخ ن��أِْت��ه ل��م
وال��م��ال وال��ج��اِه، ال��نُّ��َه��ى، زك��اُة إِال ح��ائ��رٌة وْه��َي ف��ي��ه ال��ن��ف��س ي��ن��ف��ُع ال
ب��م��ث��ق��ال ِم��ث��ق��اٌل وال��ش��رُّ ال��خ��ي��ُر غ��ًدا تَ��ِج��ْده خ��ي��ٍر ِم��ن اْل��ي��وَم ت��ص��ن��ِع م��ا
إِك��م��ال ب��ع��َد ن��ق��ًص��ا ال��ده��َر رأَى ف��ال ل��ن��ا (ال��ه��الَل) ذيّ��اك ال��ل��ُه أك��م��ل ق��د
ال��ت��ال��ي ع��ل��ى األُوَل��ى ��ُح��ِف ال��صُّ ك��رام��ُة ل��ه ال��ق��ارئ��ي��ن؛ ن��ف��وس ف��ي يَ��َزْل وال
وأَح��وال أَي��اٍم وق��ائ��ِع وم��ن أَدٍب وم��ن ع��ل��ٍم، م��ن ال��روائ��ُع ف��ي��ه
ِم��ن��وال خ��ي��ُر ال��م��ع��ال��ي ل��ب��اغ��ي ه��م��ا ُخ��ل��ٌق زان��ه��ا ن��ف��ٍس ه��م��ُة وف��ي��ه
وأَع��م��ال ب��آم��اٍل ال��ح��ي��اة أَّن ب��ه ال��رج��ال ف��ي نَ��ئُ��وٍم ك��لَّ ع��لَّ��ْم��َت
ب��ت��م��ث��ال أَي��اٍم ك��لُّ ْرت��ه، َص��وَّ ُم��ن��ص��ِرًم��ا اِإلس��الم ُدَوِل م��ن ك��ان م��ا

160



زيدان جورجي

وإِق��ب��ال إِدب��اٍر ب��ي��َن م��ا وال��م��ل��َك ِض��َع��ٍة وف��ي ِع��زٍّ ف��ي ال��ق��وم ب��ه ن��رى
ال��ق��ال أَح��س��ِن ف��ي تُ��ب��ِرُزه ك��ال��ع��ل��ِم ف��اك��ه��ًة األَل��ب��اِب ع��ل��ى َع��رْض��َت وم��ا
ال��ع��ال��ي أَس��ل��وِب��ه��ا ف��ي ال��م��وِت رواي��َة ف��َض��ْع ال��ح��ي��اِة، (رواي��اِت) خ��ي��َر َوض��ْع��َت
ال��خ��ال��ي ب��ال��ه��ي��ك��ل ال��ِب��َل��ى وي��س��ت��ب��د َه��يْ��َك��َل��ه��ا ال��روُح ت��ج��ف��و ك��ي��ف ل��ن��ا وِص��ْف
ال��ج��ال��ي4 أَوط��ان��ه إِل��ى يَ��ِح��نُّ ك��م��ا ُف��رِق��ت��ه ب��ع��د إِل��ي��ه تَ��ِح��نُّ وه��ل
ب��زل��زال َم��ْرِم��يٌّ ل��ب��ن��اَن ك��أَن اض��َط��ربَ��ْت م��نْ��ع��اِت��َك م��ن لُ��ب��ن��ان ِه��ض��اُب
ال��غ��ال��ي ال��ن��اف��ِع ذه��اَب ت��ب��ك��ي ك��األُم ع��اِل��ِم��ه��ا َف��ْق��د ت��ب��ك��ي األَرُض ك��ذل��ك

هوامش

جمع األطالل: الخلق. الثوب أو الخفي الطريق وهو درس، جمع األدراس: (1)
ما عىل ع بالتفجُّ مآلن الشعري املطلع وهذا الديار. آثار من شخص ما وهو طلل،
أم حًقا؟ ممالك أهذه مستنكًرا: يسال فهو األيام، هذه يف الرشق ممالك إليه صارت

وذهبت؟ موجودة كانت عظيمة ممالك من ورسوم آثار هي
أسد. رئبال: (2)

معروفة. موسيقية آلة األرغن: (3)
املهاجر. أو النازح الجايل: (4)
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والغربة1 العلم شهداء

ال��غ��ال��ي ال��دُم ذاَك ال��ل��ه س��ب��ي��ِل ف��ي أَال
ال��ع��ال��ي ال��َم��ثَ��ل م��ن أَب��َق��ى م��ا ول��ل��م��ج��ِد

وراِئ��ه��ا م��ن ِه��ّم��ٌة ال��م��ن��اي��ا وب��ع��ُض
ألَج��ي��ال وُدن��ي��ا ألَق��واٍم، ح��ي��اٌة

دٍم ع��ل��ى ب��ال��دم��وع ج��ودا ، أََع��يْ��نَ��يَّ
وآم��ال ش��ب��اٍب م��ن ��ى ال��ُم��َص��فَّ ك��ري��ِم

ال��نَّ��َوى ُغ��رب��ِة م��ن األَح��داُث ب��ه ت��ن��اَه��ْت
ق��تَّ��ال ال��ده��ِر ُغ��رب��ِة م��ن ح��ادٍث إِل��ى

ُم��َش��ْع��َش��ًع��ا ُك��َم��يْ��تً��ا، أَرُج��وان��يٍّ��ا، ج��رى
َس��ْل��َس��ال1 ال��م��الِئ��ِك ِغ��ْس��ل م��ن ب��أَب��ي��َض

َش��ه��ي��ُده ال��ح��دي��ِد ب��ُق��ض��ب��اِن والذ
وأَط��الل ع��ي��وٍن م��ن َرف��ي��ًف��ا ف��ع��اَدْت

فاصطدم أوربا، جامعات يف العلم لتلقي سافروا مرص شباب من طائفة هم والغربة: العلم شهداء 1

فاستقبلت مرص، إىل بهم وجيء طالبًا عرش أحد فقتل إيطاليا؛ أرض من يقلُّهم الذي القطار
هذا يف الهول يزيد كان ومما البالد، طوائف جميع جنازتهم يف فاشرتكت رهيبًا، استقباالً جثثهم

.١٩٢٠ سنة يف بثورتها مشتعلة والبالد حدوثه املصاب
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وه��ام��ًدا ال��ح��ي��اِة، ف��ي ع��ل��ي��ه س��الٌم
ال��ت��ال��ي ال��ع��اَل��ِم وف��ي ال��خ��ال��ي، ال��ُع��ُص��ِر وف��ي

واس��ق��ي��ا ال��غ��رِب، ُربَ��ى ف��ي ُق��وم��ا ، َخ��ل��ي��َل��يَّ
وأَْوص��ال2 ال��ت��راب، ف��ي ه��اٍم َري��اح��ي��َن

ال��ص��بِّ��ا م��ن ال��راوي��اِت ال��ن��اع��م��اِت م��ن
وتَ��رح��ال ال��ب��الد ف��ي ِح��لٍّ ب��ي��َن ذوت

أٍَب ع��ل��ى ف��م��ال ال��ن��اع��ي، ل��ن��ا ن��ع��اه��ا
ِم��ث��ك��ال (ب��ال��ك��ن��ان��ِة) وأُم َه��ل��وٍع،

ُس��َل��يْ��ُك��ُه يَ��ْع��ُدو ال��ش��رِق ن��ح��َو ال��غ��رَب َط��َوى
ِم��ْرق��ال3 وال��ب��ح��ِر، ال��ب��رِّ ف��ي ب��م��ْض��َط��ِرٍب

ه��ام��ٍس غ��ي��َر األََس��ى ال��ن��ف��ِس إِل��ى يُ��ِس��رُّ
َق��وَّال غ��ي��َر ��َج��ي ال��شَّ ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ويُ��ل��ِق��ي

وأَرُض��ه ب��ال��ش��اِط��ئ��يْ��ِن ال��ِح��َم��ى س��م��اءُ
أَش��ب��ال وَم��آْتَ��ُم أَق��م��اٍر، م��ن��اح��ُة

أَع��اده��ا ق��د ال��ذي م��ا ت��دِري: ال��ري��ُح تُ��َرى
وأَث��ق��ال؟ ح��دي��ٍد م��ن ول��ك��ن ب��س��اًط��ا،

غ��اب��ٍة أَش��ب��اَل ال��ِف��تْ��يَ��اِن م��ن يُ��ِق��لُّ
أَه��وال ُركَّ��اَب األَخ��ط��ار ع��ل��ى ُغ��داًة

ف��ان��ثَ��ن��ى (أَوِدي��َن)، دوَن ال��ع��وادي ثَ��نَ��تْ��ُه
ذَيّ��ال4 ال��م��ق��ادي��ِر ُدْه��ِم م��ن ب��آََخ��َر

ال��ت��َق��ى ك��م��ا ال��ّدخ��اِن ت��ح��َت اع��تَ��ن��ق��ا ق��د
ُم��ن��ج��ال5 ال��ن��ْق��ِع م��ن داٍج ف��ي َك��ِم��يّ��ان

وب��أَْس��ه ال��ح��دي��َد يَ��ْرِم��ي َم��ْن ف��س��ب��ح��اَن
ِم��ن��ه��ال ال��زه��ر م��ن َغ��ضٍّ ن��اع��م ع��ل��ى

ط��ال��ًع��ا ب��ال��ف��ج��ِر ال��س��اري��ن يَ��أْخ��ذُ وَم��ْن
آج��ال6 ثَ��ِن��يَّ��ات م��ن ال��م��ن��اي��ا ُط��ل��وَع
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ِه��ّم��ًة ل��ل��ن��اس األَس��ف��اَر يَ��ج��ع��ُل وَم��ن
��ال ُق��فَّ غ��ي��َر يَ��نْ��ُوونَ��ه َس��َف��ٍر إِل��ى

رف��اتَ��ه��م ت��رك��ت��م ل��و ن��اِق��ل��ي��ه��م، ف��ي��ا
آلل7 ِح��راس��ِة ف��ي ي��ت��ي��ًم��ا أَق��ام

َم��ْض��َج��ٌع و(ك��اف��وَر) (َغ��ري��ـ��ب��اْل��دى) وب��ي��َن
نُ��زَّال8 ال��ح��قِّ ع��ل��ى أَم��ص��اٍر ل��نُ��زَّاِع

وال��ِح��َم��ى األَْه��ِل َرنّ��ُة َع��َط��ف��تْ��ك��م ف��ه��ل
وأَم��ث��ال؟ ع��ل��ي��ه��م أَت��راٍب ��ُة وَض��جَّ

ب��أَرض��ه��ا ي��م��وت��وا أَن م��ص��ًرا ف��اَت ل��ئ��ن
ال��غ��ال��ي تُ��ْرِب��َه��ا م��ن ب��ال��بَ��ْع��ث َظ��ِف��ُروا ل��ق��د

ِق��ي��ام��ٌة َه��واه��ا ع��ن َش��غ��ل��تْ��ُه��ْم وم��ا
ب��أَش��غ��ال9 ال��م��ح��ِب��َس��يْ��ِن َرْه��ُن اع��تَ��لَّ إِذا

ل��م��ش��رٍق ال��ش��م��وَس ال��غ��رب م��ن َح��َم��ْل��تُ��م
ال��ب��ال ك��اِس��َف ُم��ظ��ل��ًم��ا س��ن��اه��ا ��ى تَ��َل��قَّ

تَ��نَ��ْل ول��م ِص��ب��اه��ا، تَ��ب��ل��ْغ ل��م ع��واث��َر
ب��آص��ال ُض��ح��اه��ا تُ��وَص��ْل ول��م َم��َداه��ا،

ك��أَن��ه��ْم ف��ن��ع��ًش��ا، نَ��ْع��ًش��ا ب��ه��م يُ��ط��اُف
ال��ت��ال��ي10 ع��ل��ى ال��ُم��َص��لَّ��ي يَ��َع��ُل ل��م َم��ص��اِح��ُف

زك��يَّ��ًة ت��تْ��َرى األَع��ن��اِق ف��ي تَ��واب��ي��ُت
إِْس��رال11 َم��ن��اك��ب ف��ي م��وس��ى ك��ت��اب��وِت

َش��ف��ِق��يَّ��ٍة ُح��لَّ��ٍة ف��ي ��ف��ًة ُم��ل��فَّ
ِت��م��ث��ال ال��ن��ي��ِل راي��ة م��ن ِه��الل��ي��ٍة

َوف��َده��ا وال��م��وِت ال��ع��ل��م ج��الُل أََظ��لَّ
وإِج��الل ُخ��ُش��وٍع ف��ي إِال تُ��ْل��َق ف��ل��م

وب��اِط��ٍل ُغ��روٍر م��ن ً دارا تُ��ف��اِرُق
ِم��ْح��الل ال��ح��قِّ ِج��ي��َرِة م��ن َم��ن��زل إِل��ى

ِح��ْل��يَ��ًة ال��ب��ح��ر ع��ل��ى ��ْت َرفَّ َح��َل��بَ��ًة ف��ي��ا
ُم��خ��ت��ال12 أَع��ط��اَف (ُح��ل��واُن) ب��ه��ا وه��ّزْت
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��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��ع��واص��ِم إِي��م��اٍض ب��ي��ن َج��َرْت
ال��ح��ال��ي ب��ال��م��وِك��ِب ال��ثَّ��غ��ِر اب��ت��س��اِم وب��ي��َن

ِم��ث��لُ��ه��ا يُ��َر ل��م ال��س��ب��ِق ب��اغ��ي ك��ث��ي��رَة
وال��ن��ال13 ال��طَّ��ْوِل ذي إِس��م��اع��ي��َل ع��ه��ِد ع��ل��ى

يَ��َق��ْع ل��م ال��وه��م ف��ي ال��خ��ط��ُب ه��ذا ال��ل��ُه؛ ل��ِك
ب��ال ع��ل��ى يَ��ُك��نَّ ل��م ال��م��ن��اي��ا وت��ل��ك

واب��نُ��ه ال��م��وِت أَخ��و نَ��ف��ٍس ذي ك��لُّ بَ��َل��ى،
وال��خ��ال ال��ح��داث��ِة أَذي��اَل َج��رَّ وإِن

��ب��ا ال��صِّ أَخ��و ي��م��وَت أَن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س
ال��س��ال��ي ِع��ي��ش��َة َع��يْ��ُش��ُه ع��ج��ي��ٌب ول��ك��ن

َره��ي��ن��ٌة َم��ش��ي��ٍب أَو ش��ب��اٍب وك��لُّ
ُم��غ��ت��ال ال��ده��ِر ح��ادِث م��ن ب��ُم��ع��ت��ِرٍض

��ب��ا ال��صِّ ف��اْرَك��ِب ال��ُع��ال؛ َخ��يْ��ِل م��ن ال��ش��ي��ُب وم��ا
َج��ّوال أَق��دِر َم��تْ��َن ت��ْرَك��ْب ال��م��ج��ِد إِل��ى

ل��ل��ف��ت��ى وال��ج��وَد ال��ب��أْس ال��ش��ب��اُب يَ��ُس��نُّ
وال��م��ال ب��ال��ن��ف��س ال��ب��خ��َل َس��نَّ ال��ش��يْ��ُب إِذا

ع��زاءَك��م ال��ك��ري��ِم، ال��ن��ي��ِل ن��شء وي��ا
ب��ِإج��م��ال إِال األَق��داَر ت��ذك��روا وال

ي��ُردُّه ال ال��ذي ال��ح��قُّ ه��و ف��ه��ذا
ُم��ح��ت��ال14 ت��ل��طُّ��ُف أَو ق��اٍل، ��ُف ت��أّفُّ

ت��ح��تَ��ُه ف��ال��ف��وُز ال��ع��ل��م؛ ل��واءَ ع��ل��ي��ك��م
ب��خ��ذَّال15 خ��ان��ت األَع��الم إِذا ول��ي��س

ب��آَخ��ٍر ف��اخ��ل��ف��وه ص��فٌّ م��اَل إِذا
آل16 وال م��ل��وٍل، ال َم��س��اٍع، َوص��وِل

ع��ن��َده��م ع��ل��َم ال ال��ِف��ت��ي��اُن ي��ص��لُ��ُح وال
��ال ُج��هَّ أَن��ص��اف األََم��ر ي��ج��م��ع��ون وال
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ت��زوَّدوا م��ا إِذا زاٌد ل��ه��م ول��ي��س
ال��ب��ال��ي17 ك��ال��ح��َش��ِف ال��ك��ي��ل ُج��َزاف ب��ي��انً��ا

ح��ادٍث َوْق��ع ف��ي ال��ف��ت��ي��اُن َج��ِزَع إِذا
ال��ح��ال؟ ُم��ْع��ِض��ِل أَو األَم��ِر ل��ج��ل��ي��ِل ف��َم��ْن

تُ��ع��اِن��ِه ل��م ال��ِف��َدى ف��ي َم��ع��اٍن ول��وال
اآلل18 ُم��ه��ُج أَو ال��ح��واريّ��ي��ن نُ��ف��وُس

ب��ي��نَ��ك��م ال��م��ص��ارِع ب��ه��ات��ي��ك َف��َع��نُّ��وا
أَب��ط��ال ب��أَي��ام أَب��ط��اٍل ت��َرنُّ��َم

ت��ك��بَّ��روا ال��ذي��ن ال��ق��وِم بَ��ن��ي أَل��س��ت��م
ال��خ��ال��ي؟19 األَب��ِد ف��ي ال��ّس��ب��ِع ال��ض��رب��ات ع��ل��ى

وُربَّ��م��ا ا، َج��دٍّ ِف��ْرَع��ْوَن إِل��ى ُرِدْدتُ��م
خ��ال أَو ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ل��ع��مٍّ رج��ع��ت��م

هوامش

لشدَّة الدم به يشبه أحمر صبغ وهو األرجوان، إىل منسوب األرجواني: (1)
الغسل باملاء. املمزوج املشعشع: معنى السواد. يخالطها حمرة الكميت: حمرته.
مشوبًا أحمر يجري بأنه الشهداء هؤالء دم يصف به. يغسل ما الغني): (بكرس
املالئكة. غسل من أصابه الذي السلسال املاء كأنه أبيض، بلون ً ممزوجا بسواد

األعضاء. األوصال: (2)
الرسعة؛ يف املثل به ويرضب الجري بقوة اشتهر العرب من رجل سليك: (3)

رسيع. مرقال: به. الناعي تشبيه أراد
يشء: كل من والذيل الذيل، طويل ذيَّال: األسود. وهو أدهم، جمع ُدْهم: (4)

ذنبه. الفرس: ومن آخره،
النقع: سالحه، يف املتغطي أي املتكمي، الشجاع وهو كمي، مثنى كميان: (5)

الغبار.
الجبال. قمم الثنيات: (6)

وصانعها. وصائدها الآللئ بائع والآلل اللؤلؤ. باليتيم: يريد (7)
إيطاليا. يف االستقاللية الحركة أبطال من بطالن وكافور: غريبالدى (8)
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العالء أبي عىل يطلق كان التعبري هذا أطلق ما أول املحبسني: رهن (9)
البيت. ولزومه العمى هما واملحبسان املعري،

يجيء الذي هو التايل: السبق، يف الخيل أول يجيء الذي هو املصيل: (10)
له. تاليًا

فالتقطه البحر، يف وألقي موىس سيدنا فيه وضع الذي هو موىس: تابوت (11)
إرسائيل. أي إرسال: كرب. حتى تربيته عىل وقاموا فرعون آل

رفات أقلت التي الباخرة اسم حلوان: للسباق. تجمع التي الخيل الحلبة: (12)
مرص. إىل عودتهم يف الشهداء

مدينة يف يقام كان الذي السباق إىل إشارة البيت هذا ويف العطاء. النال: (13)
باشا. إسماعيل عهد يف حلوان

مبغض. قاٍل: (14)
التزموا. أو الزموا أي العلم: لواء عليكم (15)

جهًدا. يألو ال هو قولهم: من آٍل: (16)
اليابس. التمر البايل: الحشف (17)

عليهما. هللا صلوات محمد أصحاب واآلل: عيىس. أصحاب الحواريون: (18)
املرصيني، قدماء بها هللا امتحن سماوية نوازل إىل يشري السبع: الرضبات (19)

املديد. القديم الزمن باألبد: ويريد
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بك1 زغلول سعيد

وآِل��ه ال��نَّ��ِب��يِّ ف��ي ال��م��وِت ُس��نَّ��ُة ع��زاءٍ م��ن َح��ْس��بُ��ك��م (زغ��ل��وَل)، آل
وَج��م��اِل��ه ص��ب��ِرك��م دون أَن��ه��ا إِال راع م��ا ال��خ��ط��وِب ِخ��الِل ف��ي
أَح��م��ال��ه1 أَب��و ش��ي��ُخ��ك��م ب��ل��ٌد (س��ع��ي��ٍد) ف��ي ع��ن��ك��ُم ال��رُّْزءَ َح��م��ل
ِخ��الل��ه م��ن ب��ك��يْ��تُ��ُم م��ا وب��ك��ى ده��اك��م م��ا ف��ْق��ِده م��ن ده��اُه ق��د
آم��ال��ه وم��ن ذُخ��ِره م��ن ك��ان وُم��ن��اك��م ذُْخ��رك��م ك��ان ف��ك��م��ا
اع��ت��ق��ال��ه ف��ي ُه ت��م��دُّ ل��ل��م��ن��اي��ا يَ��ِك��ْل��ه ل��م أَس��َرك��م ف��كَّ م��ْن ل��ي��ت
ه��الل��ه م��ن ال��ُع��ال رح��ل��ة وط��َوْت رج��ْوت��م م��ا رب��ي��ِع��ه م��ن ح��ج��ب��ْت
تُ��ب��ال��ه ل��م ش��ب��ابَ��ه وت��خ��طَّ��ْت ع��ل��ي��ه��ا ف��م��رَّت ص��ّح��ًة آن��َس��ْت
واك��ت��ه��ال��ه ش��ب��اِب��ه ِم��ْن ال ءُ، ال��م��ر ��ى يُ��تَ��َوفَّ ِك��ت��اِب��ه ِم��ْن إِن��م��ا
أَش��ب��ال��ه ع��ل��ى أَم ال��لَّ��يْ��ِث، ع��ل��ى َم ح��ا ه��ل ب��ال��غ��اب ال��ِح��م��اُم ت��دري ل��س��ت
وال��ه2 ال��ثُّ��ك��ل ل��واع��ج م��ن واِل��ٍه ب��ش��ي��ٍخ وِرْف��ًق��ا اتَّ��ِئ��ْد، (س��ع��ي��ُد) ي��ا
إِش��غ��ال��ه وف��ي ��ه َه��مَّ ف��ي ِزْدَت ح��ت��ى ال��ح��قِّ ن��وائ��ُب ك��ف��اه م��ا
ارت��ج��ال��ه وَخ��ْط��ِف ُف��ج��اءَات��ه م��ن ال��ق��واف��ي ف��اق��ت��ض��بْ��ُت ال��ده��ُر، َ َف��ج��أ
خ��ي��ال��ه واْل��ِت��ي��اَع ال��ش��ع��ِر، َح��س��َرَة ِق��ي��اًم��ا اس��ت��ط��ْع��َت ل��و ف��ش��اه��ْد ُق��ْم

يكد لم ولكنه عظيم طالع عن طالعه وبرشَّ ممتازة، رجولة عن زغلول بك سعيد شباب تفتَّح 1

له. متبنيًا زغلول باشا سعد خاله وكان ١٩٢٢ سنة فقىض املوت، اقتطفه حتى ثمره يؤتي



(٢ (مجلد الشوقيات

أَم��ث��ال��ه3 ع��ن ال��ح��س��ي��ن) (اب��ُن َع��َج��ز راٍو ال��م��ج��ام��ع ف��ي م��ن��ك ل��ي ك��ان
آلَل��ه4 ِم��ْن ب��ه��ّن وأَدَرى ِل، ال��ق��و لُ��ؤلُ��ِؤ م��ن ��ح��اح ل��ل��صَّ ف��ِط��ٌن
اع��ت��دال��ه ف��ي ع��اج��ًزا ك��ان وال ِر، ��د ال��صَّ ض��ي��ق ُغ��لُ��وِِّه ف��ي يَ��ُك��ْن ل��م
يُ��وال��ه ل��م م��ْن س��ب��ي��َل ويُ��خ��لِّ��ي يُ��ع��اَدي أَن ويُ��تَّ��ق��ى يُ��ع��ادى، ال
أَذي��ال��ه م��ن ثَ��ن��يْ��ت م��ا ط��اه��ًرا ن��ق��يٍّ��ا ال��ش��ب��اِب ذم��ِة ف��ي ف��اْم��ِض
َم��ج��ال��ه ِم��ْن وال أَه��ِل��ه ِم��ْن ل��س��َت َل��لُ��وًم��ا وال��ح��ي��اِة ل��ل��ع��ص��ر إّن
ِرج��ال��ه ث��ي��اِب ِم��ن ال��ل��وُم َدنَّ��َس زم��اٍن ف��س��اِد م��ن ال��ل��ُه ص��ان��َك
ل��خ��ال��ه ُزْل��َف��ى َرث��اه ول��ك��ْن ـ��ل، ال��ف��ض��ـ ع��ل��ى رث��اه م��ا س��ي��ق��ول��ون:
اخ��ت��الل��ه؟ َع��ي��اءِ م��ن ال��ُق��ْط��َر َش��َف��ى أَو ُك��َل��يْ��ٍب ب��رأْس أَتَ��ى َم��ْن أَيُّ��ه��م
إِج��الل��ه ف��ي َح��ِي��ي��ُت م��ا أَن��ن��ي إِال خ��اِل��َك وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ل��ي��س
وِش��م��ال��ه يَ��م��ِي��ن��ه ِم��ن ل��ه��ا ـ��ُر ال��خ��ي��ـ يَ��ج��ِرَي أَن ل��م��ص��َر أَت��م��نَّ��ى
َح��الل��ه أَو ان��ت��خ��اِب��ه��م َح��راِم م��ن ل��َص��يْ��ٍد ك��ال��رج��ال أَرج��وه ل��ْس��ُت
وض��الل��ه؟! ب��ُك��ف��ره يُ��ْق��َض��ى ك��ان ل��ش��يء س��ع��ي��ٍد) (أَب��ا أَرج��و ك��ي��ف
اس��ت��ق��الل��ه ح��ق��ي��ق��ة ف��ي أَْم��َره��م ل��ق��وم��ي ي��ُردَّ ألَْن أَه��ٌل ه��و
��ال��ه ُع��مَّ وم��ن ح��ْزِب��ه ِم��ن ك��نْ��ُت إِال ال��ح��قَّ أََر ل��م ال��م��رءُ وأَن��ا
ت��م��ث��ال��ه5 ع��ن ال��ن��اح��ت��ون ع��ج��َز ث��ن��اءً ف��ي��ه َض��ن��ْع��ُت ح��رٍّ ُربَّ

هوامش

مرص. والبلد: باشا. سعد الزعيم هو أحماله: أبو شيخكم (1)
الوجد. ة شدَّ من كاد أو عقله ذهب الذي الواله: (2)

الشعر يروي الذي وراويته: الشعر وراوي املتنبي: الشاعر الحسني: ابن (3)
ويحفظه.

وبائعه. اللؤلؤ صانع الآلل: (4)
تصويرهم يف فتقوم ثناء، قصائد لألحرار أصنع ما كثريًا إنني يقول: (5)
يصنعوا أن الناحتني املثالني تعجز التي التماثيل مقام ومزاياهم أشكالهم وتخليد

مثالها.
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الرافعي1 أمنيبك

ق��ل��ي��ال إِال الِّ��ل��داُت وت��ولَّ��ى خ��ل��ي��ال خ��ل��ي��الً أَح��ب��ابُ��ه م��ال
ال��رح��ي��ال1 يَ��ُح��ثُّ وح��َده وم��ض��ى ال��ل��ي��ال��ي ُغ��ب��ار م��ن أَم��ِس نَ��ص��ل��وا
ِم��ي��ال تَ��ْم��ِض ول��م س��اع��ًة ت��ض��ط��رْب ل��م ك��أَن ال��رك��اُب، م��ن��ه��م س��َك��ن��ْت
َم��ه��ي��ال2 وَرم��الً داِرًس��ا َح��َج��ًرا إِال األَرِض َم��ن��اِزِل م��ن ُج��رِّدوا
ال��م��س��دوال وال��دُّج��ى ال��لَّ��ح��ِد ُخ��ْش��ن��َة ف��ك��س��اه��م ال��ِب��َل��ى، إِل��ى وتَ��َع��رَّْوا
َغ��س��ي��ال3 ال��ح��ق��وِد م��ن ن��ق��يٍّ��ا ُت ال��م��و ه َردَّ ال��ث��رى م��ن يَ��ب��اٍب ف��ي
ث��ق��ي��ال ك��ان ال��ح��ي��اِة ِع��ْبءَ إِن وق��ال��وا ال��ه��م��وَم، ع��ن��َده َط��َرح��وا
ال��ت��م��ث��ي��ال ع يُ��ن��وِّ ال َم��ل��ع��ٌب ج��ئ��ن��ا م��ن��ه ال��ذي ال��ع��اَل��ُم إِن��م��ا
وف��ص��وال ه��ي��ك��الً م��ن��ه بُ��ِن��يَ��ْت رك��ٌن ال��رواي��ة ف��ي ال��م��وِت ب��ط��ُل
بَ��ل��ي��ال ب��ال��دم��وع ��ت��ُر ال��سِّ َس��ق��ط ف��ي��ه��ا ال��م��وُت غ��دا أَو راح ك��لَّ��م��ا
ال��طُّ��ل��وال تَ��م��ح��و ل��ل��زم��ان ِب��يَ��ٍد تُ��م��َح��ى األَح��بَّ��ِة م��ن ذك��ري��اٌت
ُم��ح��ي��ال ع��ل��ي��ه ال��ِبِ��َل��ى ي��م��ش��ي س��وف ح��ب��ي��ٍب أَو م��ن��زٍل م��ن رس��ٍم ك��لُّ

عاليًا، مثاالً يعدُّ السياسيني الصحفيني يف وكان عظيًما، سياسيًا كاتبًا كان الرافعي، بك أمني 1

يعتقده الذي الحق عىل وصالبته برأيه كه تمسُّ يف وله الضمري، ونزاهة الغاية، ونبل ة، الذمَّ لطهارة
وقف وقد الحياة، مكاره جميع احتمال عىل نفسه وطَّن من إال عليها يصرب ال تضحية، مواقف
يف مات حتى مرص استقالل سبيل يف مجاهًدا وظل املرصية، القضية خدمة عىل نشأته منذ حياته

.١٩٢٦ سنة
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ج��ل��ي��ال ُرْزءًا ��اك ن��سَّ وُرزءٍ ـ��ِل، ال��ثُّ��ْك��ـ ُق��ْرح��ِة ِم��ن أَس��اَك ثُ��ْك��ٍل ُربَّ
وَع��وي��ال َل��ْوع��ًة وأَْرِس��ْل��َن ٍت، َم��ن��اح��ا ُق��ْم��َن ال��َق��ِري��ِض، بَ��ن��اِت ي��ا
َه��دي��ال4 وأَش��ج��ى األَس��ى، ف��ي ن��غ��م��ة أَْح��نَ��ى أَنْ��تُ��نَّ ال��َه��ِدي��ِل بَ��ن��اِت م��ن
ال��خ��ل��ي��ال ال��خ��ل��ي��ُل ب��ه يَ��بْ��ِك��ي س��وف ِرف��اق��ي إِث��َر تَ��ذِْرْف��َن دم��ًع��ا إِن
وال��ت��رت��ي��ال ال��نُّ��واح نُ��ِح��سُّ ل��و ع��ل��ي��ن��ا ف��ي��ه يُ��ن��اُح ي��وٍم ُربَّ
غ��ل��ي��ال وأُْخ��َرى ج��ًوى، م��ن أَس��ُط��ًرا ع��نّ��ا ب��ال��دم��ع َك��تَ��بْ��َن ب��َم��راٍث
نَ��ق��وال أَن ال��ِب��ل��ى ي��أْذن ال ي��وَم ال��م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا ال��ق��ائ��ل��ون يَ��ِج��ُد
ص��ق��ي��ال5 َع��ْض��بً��ا، ال��ِغ��راِر، خ��اِل��ديَّ َس��ي��ًف��ا ال��ح��قِّ ي��ِد م��ن ال��م��وُت أَخ��ذ
ِج��ب��ري��ال؟6 َف��يْ��نُ��ه ك��ان ف��ه��ل ، ـ��قُّ ال��ح��ـ ُف��والذُُه ال��ج��ه��اِد س��ي��وف م��ن
وَص��ل��ي��ال َخ��ْف��َق��ًة وال��رع��َد ـ��بَ��ْرَق ال��ـ ف��ك��ان ال��س��م��اءِ، ي��ُد ل��م��س��ت��ه
َم��س��ل��وال ف��ارٍس ك��فِّ ع��ل��ى ـ��ِف ال��س��ي��ـ م��ن أَم��َض��ى ال��رج��اِل وإِب��اءُ
ِغ��ي��ال7 ال��ح��قُّ أَص��اَره وص��دٍر ًم��ا، ِض��ْرغ��ا ال��ُح��ْل��ُق أَص��اَره ق��ل��ٍب ُربَّ
وال��تَّ��ح��ل��ي��ال ال��ب��ي��اَن أَراَح ـ��بْ��ِر ال��تِّ��ـ م��ن ِع��رٌق ُق��ْل��ُت: َح��لِّ��ْل��ُه. ق��ي��َل:
ج��م��ي��ال وص��ب��ًرا ُح��رًَّة، َل��م��ح��ًة إِال وال��ن��اِر ال��ح��دي��د ف��ي يَ��ِزْد ل��م
َم��ه��وال ب��ال��رج��ال ط��اف إِذا ـ��ِر ال��ف��ق��ـ َش��بَ��ح ح��ي��ات��ه ف��ي يَ��َخ��ْف ل��م
َه��زي��ال ُج��وٍع ي��وَم تُ��الق��ي��ه م��ا آبَ��ى ك��ال��لَّ��يْ��ِث ف��ك��ان ِح��ي��نً��ا، ج��اَع
��ب��وال ال��شُّ ال��لَّ��ب��اُة ت��أْك��ل وال َع��ْت، ج��ا إِذا ��غ��اَر ال��صَّ ال��ِه��رَُّة ت��أْك��ل
أَص��ي��ال رأْيً��ا ال��ُغ��لُ��وُّ ي��ك��ون ق��د َه��ب��وُه ُق��ل��ُت: ال��رأْي. ف��ي غ��اٍل ِق��ي��َل:
ُع��ق��وال ال��غ��لُ��وُّ بَ��نَ��ى وق��دي��ًم��ا نُ��ف��وًس��ا ال��ُغ��لُ��وُّ بَ��نَ��ى وق��دي��ًم��ا
وال��ت��أْم��ي��ال ال��طِّ��م��اَح ال��ش��ب��اب ف��ي وأَذك��ى ال��ش��ي��وَخ، اس��ت��ن��ه��َض وك��م
ال��ت��ض��ل��ي��ال ات��ج��اُه��ه ي��ك��وُن أَو ِن��ف��اًق��ا ي��ك��وُن م��ا ال��رأِي وِم��َن
وال��ُف��ض��وال وال��َخ��ن��ا، ال��بَ��ْغ��َي، يُ��ش��ب��ه ك��الٌم وال��ِج��داِل ال��ن��ق��ِد وم��ن
َس��ب��ي��ال وال��َع��ف��اَف ـ��راف��ع��يِّ��ي��َن ال��ـ ل��َس��ِل��ي��ل ديْ��َدنً��ا ال��ص��دَق وأَرى
وِق��ي��ال ق��االً ال��ن��ف��وِس ش��ئ��وَن ـ��َع��ْل يَ��ْج��ـ ول��م ال��رج��اَل، يَ��ْغ��تَ��ِب ل��م ع��اش
ونَ��زي��ال َواِديً��ا ال��ن��ي��َل أَي��ق��ظ��وا َرْه��ـ��ٍط ب��ق��ـ��يَّ��ـ��ة ب��ـ��ه ف��ـ��ق��ـ��دن��ا ق��ـ��د
ُس��ه��وال8 وك��ال��رَِّق��ي��م ُح��زونً��ا، ِف ك��ال��ك��ه��ـ ب��األَم��س وك��ان َح��رَّك��وُه،
َف��ت��ي��ال ال��ح��ق��وق ف��ي م��ص��َر تَ��ُخ��ْن ل��م ح��ت��ى أَّديْ��َت ال��ح��ق��وِق، أَم��ي��َن ي��ا
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الرافعي بك أمني

ن��ي��ال ال��م��ب��ارِك ن��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى ـ��قِّ ال��ح��ـ م��ن م��ص��َر ِزْدَت اْس��ط��ْع��َت ول��ِو
َم��ش��غ��وال ع��ل��ي��ه��م��ا ُم��ك��بٍّ��ا ـ��َك ُدْرَج��يْ��ـ ب��ي��ن ق��اب��ًع��ا أَن��س��اَك َل��ْس��ُت
ض��ئ��ي��ال ُخ��ِل��ْق��َت وم��ا ض��ئ��ي��الً، َك ف��خ��ال��و ال��ُخ��ش��وع، ف��ي ت��واري��َت ق��د
ال��ظ��ل��ي��ال9 ال��ل��واءَ س��ائ��ل أَو ��اَق، ـ��فَّ ال��خ��ـ و(ال��َع��َل��َم) ع��ن��ك، (ال��ش��ع��َب) س��ائ��ل
َرس��ي��ال؟ م��ن��ه َق��َع��ْدت وُم��َغ��نٍّ م��ن��ه ال��ص��فِّ ف��ي ق��ربْ��َت إِم��اٍم ك��م
اإلِن��ج��ي��ال َرتَّ��ل ك��ال��ح��واريِّ َل��ْح��نً��ا ال��َق��ض��يَّ��ة ف��ي ال��ن��اَس تُ��نْ��ِش��ُد
ال��رَّع��ي��ال10 تُ��ق��ي��م أَو ، ال��ص��فَّ تَ��ِزُن ��ر ت��ت��أَخَّ ل��م ال��ج��ه��اد ف��ي م��اض��يً��ا
َق��ب��ي��ال م��َض��يْ��َت أَم ال��ح��ق، َح��ْوزَة تَ��ْح��ِم��ي وح��َدَك َم��ض��يْ��َت ت��ب��ال��ي م��ا
ي��زوال ل��ن ال��ذي ال��م��ن��ب��َر ل��ي إِن ِش��ع��ري األَم��ِس ِم��نْ��بَ��َر ف��ي��َك يَ��ُف��ْت إِن
ف��ج��ي��ال ج��ي��الً ال��غ��اب��ري��ن ع��ل��ى ـ��ِه يُ��ْل��ق��ي��ـ ال��ده��ِر ِس��َوى ُم��نْ��ِش��ٍد ع��ن ج��لَّ

هوامش

عن عبارة الليايل غبار إذ املوت؛ عن كنائي تعبري الليايل، غبار من نصلوا (1)
إن يقول باملوت. إال األحداث هذه من ل التنصُّ الحي إمكان يف وليس أحداثها،
أثرهم عىل ماٍض هو وها وحوادثها، الدنيا من وتنصلوا سبقوه، وخالنه أحبابه

نصلوا. كما الدنيا بالء من وينصل بهم، ليلحق مرسًعا،
الحجر إال ممتلكاتها من أيديهم يف وليس الدنيا من الناس خروج يصف (2)
شعري ليت يقول: فكأنه قبورهم، فوق املهيل والرتاب رءوسهم، تحت املوضوع
ال ماتوا إذا وهم الضياع، ورشاء القصور بناء عىل ويتكالبون الناس، يتقاتل ِلَم
جسومهم تداري تراب من وحفنات واحد حجر إال املمتلكات هذه من يصحبهم

رممهم. وتواري
نقاه موضع باملقابر يه نسمِّ الذي اليباب هذا إن يقول: الخراب. اليباب: (3)
عن لألرواح أروح صار ذلك أجل من فهو األحقاد، من وغسله األكدار، من املوت

بالعمران. اآلهلة املواضع
عىل كان إنه قالوا فرخ أيًضا: والهديل الحمام، وصوت الحمام. الهديل: (4)
عليه. تبكي وهي إال حمامة من فليس الطري، جوارح من جارح فصاده نوح، عهد
بن خالد إىل نسبة «خالدي» وقوله: السيف. حدُّ الغرار: السيف، العضب: (5)

املصقول. الصقيل: الوليد.
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(٢ (مجلد الشوقيات

السيوف. يصنع الذي الحداد هو القني (6)
األسد. موضع الغيل: األسد. أسماء من الرضغام: (7)

فيكون وإذن الكتاب، هو يقال الرقيم: الجبل. يف املنقور كالبيت الكهف: (8)
ألن مهيأة خالية مبسوطة وقتئذ كانت أنها معناه بالرقيم؛ النيل سهول تشبيهه
األوىل الحروف هي ما الحكماء أحد ُسِئَل ولو األوىل. الحياة حروف فوقها يخط
التي هي إذن الحكمة ربة إن ولعمري اليقظة. هي الفور: عىل ألجاب للحياة؟
ففي ونزيال» واديًا النيل «أيقظوا السابق: البيت يف قوله الشعراء أمري ألهمت
بالرقيم. النيل وادي سهول تشبيه إىل خياله سبق اليقظة ملعنى الذهني تصورُّه

فيها مناضالً يحرِّرها الفقيد كان صحف أسماء واللواء: والعلم، الشعب، (9)
مبادئه. عن

القضية يف املجاهدين جيش يف كان أنه واملراد الخيل. من طائفة الرعيل: (10)
نفرت. إذا الطوائف ويردُّ مالت، إذا الصفوف يقوِّم املرصية
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حجازي1 الشيخسالمة

ِج��ي��ِل ف��رح��َة وك��ان دن��ي��ا، ك��ان ط��ي��ٌر نَ��واح��ِي��ك ف��ي ال��ن��ي��ِل، ثَ��َرى ي��ا
َس��ل��س��ب��ي��ل ع��ل��ى َربْ��َوٍة ف��ي ح��لَّ ح��ت��ى ال��خ��م��ائ��َل يَ��نْ��زُل يَ��َزْل ل��م
ال��َه��دي��ل1 ب��ِس��ْح��ر ال��رُّبَ��ى وأَق��اَم َم��ِل��يٍّ��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ال��رَّْوَض أَق��ع��د
ب��اإلك��ل��ي��ل ات��ج��ه��ُت إِل��ي��َك ـ��ن، ال��ف��ـ َدْول��ِة ف��ي ال��غ��ن��اءِ ِل��واءَ ي��ا
األَس��ي��ل2 ��ِريِّ ال��سَّ َف��ْرِع��ه ع��ل��ى ـ��ِد ال��ُخ��ْل��ـ َزنْ��بَ��ُق ك��أَن��ه ع��ب��ق��ريٍّ��ا
ال��ت��م��ث��ي��ل؟ َرْوع��ُة ع��ل��ي��ه��نَّ ـ��يُّ أَغ��ان��ـ ال��زم��اِن َم��ْس��َم��ع ِم��ْن أَي��َن
ال��ظ��ل��ي��ل؟ ال��َوري��ِف ال��ن��اع��م ف��ي ـ��ِل ال��ب��ل��ب��ـ َرنّ��ُة ك��أَن��ه َص��وٌت أَي��ن
ال��ت��رت��ي��ل َق��داس��ُة وع��ل��ي��ه َم��ع��نً��ى ال��م��زاِم��ي��ر نَ��ْغ��م��ِة م��ن ف��ي��ه
وال��ت��ه��ل��ي��ل3 ب��ال��ُه��ت��اف ان��ث��نَ��ى ـ��ُت» ك��ن��ـ «إِن ال��م��س��ارح ف��ي َرنَّ ك��لَّ��م��ا
��م��ول4 ال��شَّ ح��وَل ال��ن��دي��ِم وَه��ْم��ِس ـ��ب، ـَّ ال��ص�� أُذُِن ف��ي ال��ح��ب��ي��ب ك��ِع��ت��اب
ال��ق��ب��ول؟5 وب��ي��َن ��ب��ا ال��صَّ ب��ي��َن ثَ��ر ال��َك��ْو ع��ل��ى ه��ن��اك إِخ��وانُ��ن��ا ك��ي��ف
األَرغ��ول؟6 ف��ي األَم��ي��ن ون��ف��ُخ ِد، ب��ال��ع��و أَح��م��َد َض��ْرُب ال��ُخ��ل��د ف��ي ك��ي��ف

يعرتف أن رؤي وقد عرصه، يف والتمثيل الغناء فن يف املجد قمم أعىل حجازي سالمة الشيخ بلغ 1

رضيح إىل جثمانه نقل عىل واتَّفقوا الفضل أهل من جماعة فتألفت عمليًا. اعرتاًفا النبوغ بهذا له
ً تمجيدا تذكارية حفلة يقيموا أن الغاية لهذه الوسائل أفضل من ورأوا التقدير، وهذا يتناسب
هذه فيها وأنشدت ١٩٣١ سنة ديسمرب شهر يف الحفلة وأقيمت ذلك، لهم وتم الفقيد، الذكرى

العصماء. القصيدة



(٢ (مجلد الشوقيات

(ال��َح��ُم��ول��ي)؟7 ك��ي��ف ف��ي��ه (ع��ث��م��اُن) ك��ي��ف وُع��ْرٌس ال��ن��ع��ي��ُم ُك��لُّ��ُه ف��َرُح
ثَ��ق��ي��ل ك��لِّ ِظ��ل م��ن اس��تَ��رح��ت��م ب��اٍل ون��ع��م��ُة ل��ك��م ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ج��م��ي��ل ف��نٍّ ك��ل م��ن َل��ب��ق��اي��ا ف��ي��ه ُرف��اتُ��ك َم��ن��زٌل إِن��م��ا
ال��ت��م��ث��ي��ل َريْ��ح��ان��ُة ��ْت وَج��فَّ ، ـ��نِّ ال��ف��ـ َريْ��ح��ان��ُة ثَ��راُه ف��ي ذَبُ��َل��ْت
بَ��خ��ي��ل غ��ي��ُر ب��ال��ج��زاءِ وط��ٌن ثَ��راه ف��ي (س��الم��ًة) يَ��ْج��ِزي ق��ام
ال��ج��ل��ي��ل ��ن��ي��ِع ال��صَّ ع��ل��ى ويُ��ك��اِف��ي أَج��ًرا وال��غ��ْرَس ال��ِب��ن��اءَ يُ��وِف��ي ق��د
ال��ط��وي��ل ال��زم��اِن س��ال��ِف وف��ي ـ��ِش، ال��َع��يْ��ـ ح��اض��ِر ف��ي ب��ال��ب��ن��ي��َن ُم��ح��س��ٌن
ال��م��ص��ق��ول8 ال��م��ه��ذَِّب ال��ك��ري��ِم ـ��ِد ال��ُخ��ل��ـ َم��ْرَم��ِر م��ن ��ري��َح ال��ضَّ ويُ��ِع��دُّ
اإلن��ج��ي��ل ص��ح��ائ��ف ف��ي أَو ـ��َح��ِف، ال��ُم��ْص��ـ َوَرِق ف��ي ال��ص��ال��ح��ي��ن ي��دف��ُن
ال��ذَّل��ي��ل ال��لَّ��ئ��ي��ِم وال��ح��اق��د س��ِد، وال��ح��ا ال��ُم��ش��اي��ِع، َغ��ي��ب��ِة ف��ي م��ص��ُر
ال��ق��ل��ي��ل ال��طِّ��راز م��ن وط��ن��يَّ��ا تَ��ج��ِزي ِذك��راك ح��وَل ال��ي��وَم ق��ام��ت
ل��ل��ن��ي��ل َم��َح��اِس��نً��ا وأَذاع��وا ح��دي��ثً��ا ل��م��ص��ر بَ��نَ��ْوا رج��اٍل م��ن
ال��ع��ق��ول ُس��ق��اُة ت��ارًة وه��م ـ��ِو، ��ْف��ـ وال��صَّ ب��ال��ُودِّ ال��ق��ل��وِب ُس��ق��اُة ه��م
ال��دخ��ي��ل ب��ال��دَّع��ي ال��م��ج��د ف��ي ل��ي��س ع��ب��ق��رٌي َف��تً��ى إِال م��ن��ه��م ل��ي��س

هوامش

الحمام. صوت يشبه الذي الحسن الصوت الهديل: (1)
الجدول. الرسي: (2)

مطلعها: قصيدة أغانيه من ذاعت قد الفقيد أن إىل يشري كنت، إن (3)

ال��ع��ل��م ص��اح��ب أدع��ى ال��ج��ي��ش ف��ي ك��ن��ت إن
األل��م ص��اح��ب ه��واك��م ف��ي ف��إن��ن��ي

الخمر. الشمول: (4)
الرياح. ألطف من وهي املرشق جهة من مهبها ريح با: الصَّ (5)

آخر معاد. وأمني: العود، برضب اشتهر املعارصين، أحد اسم أحمد: (6)
باألرغول. اشتهر

عبده هو والحمويل: الكبار. املغنني من وكان عثمان، محمد هو عثمان: (7)
الحمويل.
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حجازي سالمة الشيخ

من صنعه عىل الفقيد ذكرى إحياء لجنة اتَّفقت الذي البناء هو الرضيح: (8)
له. تكريًما الفقيد جثمان فيه ليدفن املصقول املرمر
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باشا1 أدهم

َف��م��ي ف��ي ال��ش��ع��ِر َح��يْ��َرُة م��ن��ه وأَع��ظ��ُم (ب��أَده��ِم) ع��ظ��ي��ٌم ال��دن��ي��ا بَ��ِن��ي ُم��ص��اُب
ب��م��ؤل��م؟ تَ��تْ��َرى واألَن��ب��اءُ وأَس��ُك��ُت ب��ط��يِّ��ٍب تَ��تْ��َرى واألَن��ب��اءُ أَأَن��ط��ُق
ُم��ن��ظَّ��م؟ ال��رِّث��اءِ ف��ي ِب��غ��اٍل ل��ي ف��َم��ْن ��ٍد ُم��نَ��ضَّ ال��ثَّ��ن��اءِ ف��ي ب��غ��اٍل أَتَ��يْ��ُت
م وال��دَّ ب��ال��دم��ع وال��ي��ون��اُن ال��ت��رُك بَ��ك��ى ل��ف��ق��ِده َج��ري��ئً��ا، يَ��ْج��ِزي أَن ال��ش��ع��ُر َع��س��ى
��م ُم��ذمَّ ال��لِّ��داِت ف��ي َج��ب��اٍن ِم��ْن وك��م ُم��ك��رٍَّم ال��ِع��داِة ف��ي ُش��َج��اٍع ِم��ْن وك��م
ب��أَده��م؟1 ال��م��ن��اي��ا ُدْه��ُم َف��تَ��َك��ْت وق��د ل��غ��اي��ٍة ال��َق��واف��ي َج��ْرُي ن��اف��ٌع وه��ل
ال��م��ح��تَّ��م ل��ل��ق��ض��اءِ إِال ��ه��ُم ال��سَّ وم��ا ال��ِع��َدى ب��ه��ا راٍم خ��ي��َر ف��أَص��اب��ت رَم��ْت
ض��يْ��َغ��م2 َم��ْس��ِك ف��ي ال��ف��ت��ي��اِن ف��ت��ى وك��ان ام��رٍئ ص��ورِة ف��ي ال��ه��ن��ِد س��ي��َف ك��ان ف��تً��ى
ل��ُم��ْق��ِدم إِالّ اإلق��ب��اُل ُخ��ِل��َق وم��ا َم��ْج��ِدِه ��اُد ُح��سَّ اإلق��دام ع��ل��ى َل��ح��اُه
َع��َرْم��َرم3 وُم��ْزِج��ي َج��ّراٍر، وق��ائ��ُد َم��ع��اق��ٍل وغ��اِش��ي أَج��ي��اٍل، ُم��زْع��ِزُع
وأَْع��ُظ��م نُ��س��وٍر ِم��ْن ِذْرَوتَ��يْ��ِه وف��ي ِش��ع��اب��ه ف��ي وم��ا (م��ي��ل��ون��ا) ع��ن��ه س��ل��وا
ُم��ْس��ِل��م ك��لُّ إِي��م��ان��ه ف��ي وُزْل��ِزَل َق��ب��ض��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��دِّي��ُن ب��اَت َل��يَ��ال��َي
��م4 ال��ُم��َق��سَّ ب��ال��تُّ��راِث ظ��ن��وٌن ��ْت وَه��مَّ ب��ال��م��ال ال��ع��ه��ِد آخ��ُر أُن��اٌس: وق��ال
ُم��ظ��ِل��م ال��ش��ك م��ن داٍج ف��ي ال��ن��ص��ر م��ن ك��وك��بً��ا وال��ُم��ْل��ِك ل��ِإلس��الم ف��أَْط��َل��َع
��م ال��م��ت��رحِّ ال��ش��ام��ِت ح��دي��َث وُك��نَّ��ا ِع��زًَّة وال��غ��رَب ال��ش��رق نُ��ب��اه��ي ورح��ن��ا

اليونانية. العثمانية الحروب يف اشتهر الذي الرتكي القائد هو باشا: أدهم 1



(٢ (مجلد الشوقيات

ويَ��ْغ��نَ��م يَ��ْربَ��ْح ال��ت��اري��َخ يُ��ْق��ِرِض وَم��ْن ألَده��م تُ��ْح��َص��ى ل��ل��ت��اري��خ َم��ف��اخ��ُر
ب��َزْم��َزم؟ ال��ُوروُد َغ��صَّ وق��د َس��واًدا، ��ف��ا ال��صَّ َل��ِب��َس ه��ل ال��س��اع��وَن، أَيُّ��ه��ا أَال
وُم��ْح��ِرم؟ ب��ال��ِج��م��اِر راٍم ك��لِّ إِل��ى (خ��ال��ًدا) يَ��نْ��َع��ْوَن ال��رُّك��ب��اُن أَق��ب��َل وه��ل
ب��ال��ت��رنُّ��م! َم��ْدَح��ُه تَ��َل��ْوتُ��م ق��د ف��ك��م ِرث��اءَه؟ ف��ي��ه تَ��تْ��لُ��وَن َم��س��ج��ٌد وه��ل
اْل��َك��ِم��ي ال��ف��ارُس يَ��ْع��بُ��َر أَن إِل��ى ��ْت تَ��ن��حَّ وال��ظُّ��ب��ى األَِس��نَّ��َة خ��اَض إِذا وك��ان
ويَ��ْس��ل��م ال��ح��روَب الَق��ى وإِن ��ْر يُ��َع��مَّ ُف��ْس��َح��ًة ِن��يَّ��ِة ال��دَّ ه��ذي ف��ي يُ��ْغ��َط وَم��ْن
ُم��ْل��َج��م اب��ن س��ي��ُف اِر ال��دَّ ب��ب��اِب ده��اُه ال��وَغ��ى داه��يَ��ُة ال��زَّه��راءِ أَب��و ( (ع��ل��يٌّ
ال��م��ع��ظَّ��م ال��ف��ق��ي��ِد ن��ع��ش إِل��ى وُق��وِم��ي وَل��ْوع��ًة َف��خ��اًرا وابْ��ِك��ي اْض��ح��ِك��ي (ف��روق)،
��م وال��ت��ب��سُّ ال��بُ��ك��ا ب��ي��َن ل��ه ��ْت ف��خ��فَّ نَ��ِع��يُّ��ُه أَت��اه��ا ق��د َش��ه��ي��ٍد ك��أُمِّ
ال��م��ت��ق��دِّم ال��ف��ات��ح ب��ج��ن��ِب وق��ب��ًرا َم��ض��ج��ًع��ا ال��س��الط��ي��ِن ب��ي��َن ل��ه وُخ��طِّ��ي
ب��م��أْت��م ال��م��م��ات ف��ي إِل��ي��ه ف��تُ��وب��ى ب��م��وك��ٍب ال��ح��ي��اِة ف��ي ع��ل��ي��ه بَ��ِخ��ْل��ِت
يَ��ح��ت��ِم��ي ِري��َع إِن ال��م��ل��ُك ف��ي��ه ك��ان وق��د ص��دَرُه ُرْع��َت إِذْ أَن��َص��ْف��َت م��ا داءُ، وي��ا
ال��ت��ك��لُّ��م َف��ص��ي��ِح ب��ت��اري��ٍخ أََح��ْط��تُ��م َس��ري��ِره ح��وَل ال��م��اش��وَن أَي��ه��ا وي��ا
ال��م��ق��طَّ��م َرواِس��ي ِم��ْن ق��ل��بً��ا وأَثْ��بَ��ُت ه��م��ام��ًة أَْع��َل��ى َش��يَّ��ْع��ِت َم��ْن م��ص��ُر، وي��ا
ُم��ت��ع��لِّ��م ُق��ْدَوٍة ل��ب��اغ��ي م��ث��اٌل ل��م��ث��ل��ه يُ��ق��ام َم��ْن ه��ذا ق��وُم، وي��ا
اْرَح��ِم وي��اَربِّ��ي، ص��ون��ي��ه، أَرُض، وي��ا ح��ام��ٌل؟ أَن��َت َم��ْن ق��دَر ت��دري ب��ح��ُر، وي��ا

هوامش

املنايا. سود أي املنايا: ُدْهم (1)
األسد. والضيغم: الجلد. امليم): (بفتح املسك (2)

الكبري. الجيش العرمرم: (3)
التابعة البالد م: املقسَّ والرتاث العثمانية. الدولة بها ويريد الجماعة، املأل: (4)

الوقت. ذلك يف للدولة
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الغازي1 باشا عثامن

األَيّ��اُم؟ ِح��ي��اَل��ه��ا ح��اَم��ْت ك��ي��ف اع��ت��ص��اُم ف��ي��ه��ا ل��ل��ه��الِل ه��ال��ٌة
تُ��رام ال ال��َوَغ��ى ف��ي ك��ن��َت وق��د ـ��م، ال��س��ل��ـ ف��ي (ع��ث��م��اُن) ع��ل��ي��َك دخ��ل��تْ��ه��ا
األَح��الم ألَه��ِل��ه��ا ��بَ��تْ��ُه ص��عَّ ال��م��ن��اي��ا داءَ ك��ان ال��داءُ وإذا
ِج��س��ام ال��ُم��َروِّع��اُت وال��خ��ط��وُب يَ��تَ��َولَّ��ى أَن (ال��ُم��ش��ي��ِر) ف��ب��رغ��م
واألع��الم ت��دع��وه، وال��س��راي��ا يَ��َديْ��ِه ت��س��ت��ج��ي��ُر ال��م��ل��ِك وي��ُد
ال��ِع��ظ��ام ال��ج��ن��وِد ق��ادُة وه��م ـ��ُد، ال��ُج��ن��ـ وُه��ُم ي��رج��ون��ه وب��ن��وه
أَق��وام ب��ه س��ادت ف��رٍد ُربَّ ل��ل��ب��راي��ا ِص��ف��اتُ��ه م��ثَّ��َل��تْ��ه��م
واألَخ��ص��ام ال��َولِ��يُّ ورث��اك ال��م��ع��ال��ي بَ��ك��تْ��ك ق��د ال��ش��رِق، ب��ط��َل
ال��ُح��س��ام راَح��تَ��يْ��ِه م��ن وأَه��َوى ـ��َت، أَْوَديْ��ـ ي��وم زن��ُده ال��م��ل��َك َخ��ذَل
ُج��س��ام ج��ل��ي��ٌل، رائ��ٌع، ف��ادٌح، أَم��ٌر وال��خ��الف��َة ال��دي��َن وَدَه��ى
األَع��الم أم��ث��الُ��ه وق��ل��ي��ٌل َولَّ��ى وال��م��م��ال��ِك ال��ع��ص��ر ع��ل��ُم
األَن��ام ال��م��ح��اِص��ِري��ن أَّن وَل��و ف��ي��ه��ا تُ��ْدَرُك أَك��ن��َت (ب��ل��ف��ن��ا): َس��ْل
ال��ِخ��ي��ام؟ ��م��اِك ال��سِّ ه��اَم��ِة ِم��ْن أَي��ن ل��ك��ن ِح��ْص��ِن��َك، ح��وَل ال��روُس َخ��يَّ��م
ال��ظ��الم وال��ج��ن��وُد ��ْه��ُب، ال��شُّ ع��زُم��ك ل��ك��ن ال��ج��ن��ُد، ب��ع��زم��ك وأَح��اط��ت
��م��ص��ام ال��صَّ رأْيُ��َك ال��س��ي��َف ق��ط��ع س��ي��ًف��ا (ال��ُم��ح��اِص��ُر) َج��رََّد ك��لَّ��م��ا

الروسية. العثمانية الحروب يف اشتهر كبري، تركي قائد هو 1



(٢ (مجلد الشوقيات

األَج��س��ام ال��َم��ض��اي��ق ف��ي َس��ِل��م��ت ِك��ب��اًرا ال��ع��ق��وُل ك��ان��ت وإِذا
األَُواُم ويُ��ْع��َط��ى ال��طَّ��َوى، ويَ��ن��ال م��ن��ك��م ال��س��ي��ُف ي��أْخ��ذُ ال وع��ج��ي��ٌب
ُم��ق��ام ُس��غ��وب ع��ل��ى ألُْس��ٍد م��ا تُ��ب��ال��وا ل��م ال��ِع��دا إِل��ى ف��خ��رج��ت��م
ال��َغ��م��ام ال��َخ��َواءَ يَ��خ��رُق ِم��ث��َل��م��ا ف��ج��ي��ًش��ا ج��ي��ًش��ا ال��ج��ي��وَش تَ��خ��رق��وَن
واألَل��غ��ام ال��ط��ري��َق تَ��ْح��ِم��ي وِس ال��رُّ وح��ص��وُن ُم��ح��ي��ط��ٌة، وال��م��ن��اي��ا
ِق��ي��ام ف��ي��ك��م ال��ع��دوِّ ولِ��س��ي��ِف ُق��ع��وٌد ف��ي��ك��م ال��ع��دوِّ ولِ��ن��اِر
أَق��دام وُزل��ِزَل��ْت ق��ل��ٌب، ـ��ج��ي��َش ال��ـ ف��خ��ان ذاَك، ي��وُم ال��ل��ي��ُث ُج��رَح
ال��ك��الم ال��ح��روِب َض��يْ��َغ��َم ��زَت َع��جَّ ول��ك��ن ع��ج��ًزا، ال��ُح��س��اَم دَف��ْع��َت م��ا
ال��ِك��رام ال��ك��راَم يَ��ع��ِرُف وك��ذا أَع��ادوا ش��يء خ��ي��َر ف��أَع��ادوه
األَي��ام ك��َل��يْ��ُك��م��ا َس��َل��بَ��تْ��ن��ا خ��ل��ي��ًق��ا وك��ن��َت ف��ت��ق��لَّ��دتَ��ه
ِن��ي��ام ت��َرْك��َت وَم��ْن ع��ن��ه��ا، ِن��م��َت َردٌّ ل��ك وال َع��ْوَدٌة، ل��ه��ا م��ا
ال��طَّ��غ��ام س��اد ف��ارق��اه ف��إذا ويَ��راٌع ص��ارٌم ال��م��ل��ُك إِن��م��ا
ال��ن��ظ��ام تَ��َولَّ��ى ولَّ��ي��ا ف��إذا وع��دٌل ع��ق��ٌل األُم��وِر ون��ظ��اُم
َس��الم ك��لُّ��ه��ن وس��ج��اي��اك ل��بْ��ثً��ا ل��ل��ح��رب ُخ��ِل��ْق��َت وع��ج��ي��ٌب
َح��رام ال��رح��ي��ِم ق��ل��ب��ك ف��ي وْه��َي َح��الٌل ال��ق��وي��ِم رأي��َك ف��ي ف��ْه��َي
األَي��ت��ام يَ��ح��بّ��ه وَح��ن��اٌن ب��غ��ي��ٌض ال��ي��ت��اَم��ى إِل��ى س��ي��ٌف ل��َك
اإلس��الم وه��ك��ذا ض��ع��ي��ِف، ع��ن ح��ل��ي��ٌم ، ق��ويٍّ ع��ل��ى ُم��س��ت��ب��دٌّ
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غايل1 بطرسباشا

أَق��ام��ا ف��ي��َك وال��م��ع��روُف ال��ح��ل��ُم وَس��الم��ا ت��ح��يَّ��ًة ال��وزي��ِر، ق��ب��َر
األَع��وام��ا تُ��غ��يَّ��ب وس��وف ع��اًم��ا، ت��غ��يَّ��بَ��ْت ف��ي��ك األَخ��الِق وم��ح��اس��ُن
وص��ام��ا ال��ُم��ط��ي��ُف ص��لَّ��ى ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ك��ن��ي��س��ة ف��ِص��ْرت َص��ْوَم��َع��ًة ك��ن��ت ق��د
وِذم��ام��ا واج��بً��ا ��ا ح��قٍّ ي��ق��ض��وَن ��ٌع ُخ��شَّ (غ��ال��ي) ب��ن ي��ا َح��ْوَل��َك وال��ق��وُم
َغ��م��ام��ا ال��س��م��اءِ ف��ي تَ��نْ��ُش��ُد ك��األَرض َس��ِري��ِره ن��ح��َو ب��األَب��ص��ار يَ��س��َع��ْوَن
ال��ِم��ق��دام��ا ال��ُم��ْف��ِض��َل واألَْريَ��ح��يَّ َرَج��اِئ��ه��م وَك��ْه��َف َم��ْوئِ��َل��ه��م، يَ��ب��ك��ون
ِزح��ام��ا ال��ح��ي��اِة ع��زِّ ف��ي ن��ادي��َك ك��أَن��ه��م ثَ��راك، إِل��ى ُم��ت��س��اب��ق��ي��ن
وِق��ي��ام��ا َم��ح��ش��ًرا ذل��ك ك��ان ل��و ُع��ي��ونِ��ه��م ب��ي��َن نُ��ِق��ْل��َت َغ��داَة َودُّوا
ِج��س��ام��ا؟ ال��ح��ي��اِة ِن��َع��ِم ِم��ن وأَخ��ذَت ال��ُع��ال ال��رِّي��اس��اِت م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا
يَ��ت��ام��ى وُح��زُن أَرَم��َل��ٍة، وَع��زاءُ ب��ائ��ٍس َل��ْوع��ُة ع��ن��ك يُ��غ��ِن��ي ال��ي��وم
األَح��ك��ام��ا ويَ��نْ��ِط��ُق ال��رج��اَل، يَ��زُن غ��ٍد ف��ف��ي ف��ي��ك؛ ل��ل��ت��اري��خ وال��رأُي
ذام��ا يُ��ؤيِّ��ُد أَو َح��م��ًدا، ويُ��دي��ُم ل��ه��م أَو ال��بَ��ِريَّ��ِة، ف��ي ع��ل��ي��ه��م يَ��ق��ض��ي
دام��ا ِرْف��ِدَك غ��ي��َر ح��يٍّ��ا أَع��ِل��ْم��ت م��ِن��يَّ��ٌة تَ��ُرْع��َك ف��ال ال��ح��ك��ي��ُم، أَن��ت
إِك��رام��ا ِل��َوْج��ِه��ِه ال��ب��ق��اءَ َج��َع��َل وِض��دَّه��ا ال��ح��ي��اَة خ��ل��َق ال��ذي إِّن

اغتاله وقد الثاني، عباس الخديو حكم أيام يف املرصية الوزارة رئيس كان غايل، باشا بطرس 1

سياسية. ألسباب ١٩١٠ سنة يف الورداني إبراهيم



(٢ (مجلد الشوقيات

وئ��ام��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ي��ن وتُ��ِج��دُّ أُْل��ف��ًة ل��ل��ن��ص��اَرى تُ��ح��ِدُث ِع��ْش��ت ق��د
َم��ق��ام��ا ل��ل��م��ق��ال ��ُق ال��ُم��وفَّ َوَج��َد َم��ي��تً��ا ق��ب��ِرك َم��ش��ي��ِد ف��وَق وال��ي��وَم
األَح��الم��ا َح��كَّ��م��وا ق��وًم��ا أَنَّ ل��و ِل��ن��اظ��ٍر ك��ال��ص��بَّ��اح أَب��ل��ُج ال��ح��قُّ
َم��رام��ا؟ تَ��روم واح��دة ل��ألَرِض أُّم��ًة إِالَّ وال��ِق��بْ��َط أََع��ِه��ْدتَ��ن��ا
اإلس��الم��ا ألَج��ل��ن��ا ��رون ويُ��َوقِّ ألَج��ل��ه��م ال��م��س��ي��ِح ت��ع��ال��ي��َم نُ��ْع��ل��ِي
األَق��وام��ا ��َد َوحَّ ربُّ��َك ش��اءَ ل��و ج��اللُ��ه ج��لَّ يّ��اِن ل��ل��دَّ ال��دِّي��ُن
األَوه��ام��ا وان��ب��ذوا ال��ح��ق��ي��ق��َة، وُخ��ذوا ج��رى م��ا ف��اْق��ُص��وا ال��ّرش��ُد ب��اَن ق��وُم، ي��ا
األَي��ام��ا ن��ع��ال��ج ُم��ت��ق��اب��ل��ي��ن ُرب��وُع��ن��ا وت��ل��ك ُربُ��وُع��ُك��ُم، ه��ذي
وِع��ظ��ام��ا َج��م��اج��م��ا ُم��ت��ج��اوري��َن ق��ب��وُرن��ا وت��ل��ك ُق��ب��وُرُك��ُم، ه��ذي
ِك��رام��ا ال��ج��واُر يَ��ق��ض��ي ك��م��ا ِع��ي��ش��وا ��ه��م ح��قِّ وواج��ِب ال��َم��ْوتَ��ى، ف��ب��ُح��رم��ِة
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والدته1 يبكي

س��ه��م��ا ال��نَّ��َوى َع��واِدي ِم��ن أَش��ك��و ال��ل��ِه إِل��ى
أَْص��َم��ى1 وم��ا ال��ف��ؤاِد ُس��َويْ��داءَ أَص��اَب

َوْه��ل��ٍة َل أَوَّ ال��ق��ل��َب ال��ه��ات��ك��ات م��ن
ع��ظ��م��ا الم��س��ْت وال ل��ح��ًم��ا، َدَخ��َل��ْت وَم��ا

َرنَّ��ًة ف��أَْوَج��ْس��ُت وال��نَّ��اِع��ي، ت��َواَرَد
َك��ْل��م��ا2 ك��ب��دي وف��ي س��م��ع��ي، ع��ل��ى ك��الًم��ا

وان��َزَوى ال��ج��ن��ُب نَ��َزا3 ح��ت��ى ه��تَ��ف��ا ف��م��ا
يَ��دَم��ى؟ وك��م يَ��س��ي��ُل؟ ك��َم َج��نْ��ِب��ي! َويْ��َح ف��ي��ا

ل��ل��ثَّ��رى وال��م��اءَ ال��غ��رِب، ن��ح��َو ال��ش��رَق َط��َوى
��ا4 يَ��مَّ وال ِب��س��اًط��ا يَ��رك��ْب ول��م ، إِل��يَّ

سنة األندلس يف منفاه يف وهو الهدنة، إعالن إثر عىل الرائعة، املرثية هذه الشعراء أمري نظم 1

الحبيبة، والدته مقدمتهم ويف آله، ولقاء العزيز الوطن إىل بالعودة النفس يعلل كان إذ ١٩١٨؛
املصاب هذا فأثَّر بنعيها، الربق وافاه حتى املرموق، األمل بهذا نفسه إىل يتحدَّث كاد ما ولكنه
فرط من إنه قيل وقد املرثية، هذه كتب حتى ساعة تمِض ولم بالًغا، تأثريًا نفسه يف الجسيم
يف ت نُِرشَ حتى الخاصة، أوراقه ضمن مستورة فبقيت بعد، إليها ينظر أن تحاىش بها تأثره

هللا. رحمه وفاته غداة الصحف



(٢ (مجلد الشوقيات

يَ��ُف��ْه ول��م وأَدَّى يَ��نْ��ِب��ْس، ول��م أَب��اَن
��ا َرمَّ وم��ا وأَْوَه��ى داَوى، وم��ا وأَْدَم��ى

��ٌة ُش��قَّ وال��دُّْه��ِم ��ْه��ِب ب��ال��شُّ ُط��ِويَ��ْت إِذا
ال��دُّْه��م��ا5 ال��ُغ��داِف��يَّ��َة ج��اب أَو ��ُه��َب، ال��شُّ َط��َوى

ج��َرْت إِذا س��ه��ًم��ا ك��األَح��داِث أََر ول��م
ال��َم��ْرَم��ى يُ��ب��ِع��ُد رام��يً��ا ك��ال��ل��ي��ال��ي وال

ن��اف��ذًا ك��ال��م��ق��ادي��ِر ُح��ك��ًم��ا أََر ول��م
َح��تْ��م��ا بَ��ي��ن��ه��ا ِم��ْن ال��م��وِت ك��ل��ق��اءِ وال

ال��ف��ت��ى يَ��ذه��ُب ال��َف��تَ��ى آب��اءُ ح��ي��ُث إِل��ى
ِق��ْدم��ا ب��ه��ا ال��ع��اَل��م��ون يَ��دي��ُن َس��ب��ي��ٌل

ُروِح��ِه ظ��لٍّ ف��ي ال��ج��س��ُم إِال ال��ع��ي��ُش وم��ا
ال��ِج��س��م��ا ف��ارَق��ِت ال��رُّوُح إال ال��م��وُت وال

ِح��ْك��م��ًة ال��ده��َر ت��م��ألَ ح��ت��ى خ��ْل��َد وال
ِع��ْل��م��ا أَو ب��ع��َدك ال��ده��ِر ن��زالءِ ع��ل��ى

يَ��َق��ْع ف��م��ا ال��زم��اِن، تَ��ص��اري��َف َزَج��ْرُت
َوْه��م��ا6 ل��ي ب��األَم��س ك��ان م��ن��ه��ا ال��ي��وَم ِل��َي

ُه وِض��دَّ ي��وًم��ا (ل��ل��ن��ع��م��اِن) ْرُت وق��دَّ
ال��نُّ��ْع��َم��ى7 َغ��رَِّت وال ال��بُ��وَس��ى، اْغ��تَ��رَِّت ف��م��ا

ت��ع��رَّض��ْت ل��و م��ص��روف��ًة األَس��ى ش��ِرب��ُت
��ا َغ��مَّ ي��س��ت��ِف��ْق ل��م ب��ال��ف��مِّ ب��أْن��ف��اِس��ه��ا

ف��إن��م��ا زم��اُن؛ ي��ا ون��اِوْل ف��أَتْ��ِرْع
��ا8 ��مَّ ال��سُّ ابْ��تَ��دََع ال��ذي (ُس��ْق��راُط) ن��دي��ُم��َك

ل��ي أََدْرَت أُب��اِل��ي: م��ا ح��ت��ى َق��ت��ل��تُ��َك،
َرْج��م��ا؟! ب��ه��ا أََدْرَت أَم نَ��ْج��ًم��ا، ب��ك��أِْس��َك

ال��نَّ��وى ب��َق��ن��ا َم��ط��ع��ون��ٍة ِم��ْن ال��ل��ُه ل��ِك
إِث��م��ا ل��ه��ا تُ��ق��اِرْف ل��م ح��رٍب ش��ه��ي��دِة

186



والدته يبكي

َزْف��َرًة ال��ن��اِر ِم��َن أَزك��ى ُم��َدلَّ��ه��ٍة
َس��ْح��م��ا9 َع��بْ��َرة ال��َح��ي��ا َدْم��ِع ِم��ْن وأَنْ��َزِه

ص��بَ��اب��ًة تَ��ب��ِك��ي وْه��َي بَ��ش��ي��ِري س��ق��اه��ا
َرْس��م��ا10 َص��ْوِب��ِه ع��ل��ى َم��غ��ن��اه��ا يَ��ْق��َو ف��ل��م

َرف��ي��ق��ٍة غ��ي��َر األَن��ب��اءُ ُج��رَح��ه��ا أََس��ْت
��ه��م��ا! ال��سَّ ه��و ف��ك��ان س��ه��ًم��ا ن��ازٍع وك��م

وال��ُع��ال ال��ف��ض��ائ��ُل ��ى ال��ُح��مَّ ع��ل��ى تَ��غ��اُر
��ى! ال��ُح��مَّ ��ت َض��مَّ وم��ا م��ن��ه��ا، ق��بَّ��َل��ْت ِل��م��ا

ِل��ق��اءَه��ا وتَ��َه��َوى تَ��َم��نَّ��اه��ا أَك��ان��ت
��ى؟ َس��مَّ َم��ْن األَرض ب��ذي ��اه��ا َس��مَّ ه��ي إِذا

ث��م��راِت��ه��ا واتَّ��ق��ْت ع��ل��ي��ه��ا، ��ْت أََل��مَّ
��ا ذمَّ تَ��ره��ا ل��م األَْس��واءَ ُوُق��وا ��ا ف��ل��مَّ

أَِه��لَّ��ًة ت��راه��م أَالَّ ح��س��رت��ا ف��ي��ا
ُق��ْدم��ا! َم��ض��ْوا ال��ت��م��اُم ال��ب��دُر أَْق��َص��َر إِذا

ل��ه��ا وم��ا ، ال��َول��يِّ أَن��ف ف��ي َري��اح��ي��ُن
َرْغ��م��ا َم��ع��اِط��ِس��ِه ف��ي ت��راه��م ع��دوٌّ

ن��ع��ِش��ه��ا ح��وَل ��ًع��ا ُخ��شَّ ي��ط��وف��وا وأَالَّ
َل��ثْ��م��ا وال اس��ت��الًم��ا ال��رك��َن يُ��ش��ِب��ع��وا وال

يَ��ٍد ِم��ْن ال��م��ه��د ف��ي أَس��َل��ْف��ِت ب��م��ا ح��َل��ْف��ُت
ال��ُع��ظ��م��ى ال��ِم��نَّ��ِة م��ن ُج��ث��م��ان��ي وأَْول��يْ��ِت

ُم��َق��لَّ��ٍد ب��ال��ج��الل َم��نُ��وٍط وق��ب��ٍر
ال��َج��ّم��ا11 وال��ط��ارَف ال��ُك��ثْ��ر، ال��خ��الِل تَ��ِل��ي��َد

نَ��ِزي��َل��ُه ال��س��اق��ي��ات وب��ال��غ��ادي��ات
واألَْس��م��ا واآلِي، ال��َخ��ْم��ِس، ��َل��َواِت ال��صَّ م��ن

ه��َوًى وال رأٌْي ال��ح��رِب ف��ي ل��ي ك��ان َل��م��ا
وال��يُ��ت��م��ا ل��ل��ن��اس ال��ث��ك��َل ه��ذا ُرْم��ُت وال
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ِرًض��ا ل��ي ب��ال��رّق ال��ط��ي��ِر ظ��ل��ُم ي��ُك ول��م
ال��ظُّ��ل��م��ا ال��بَ��َش��ُر يَ��َرى أَن رض��ائ��ي ف��ك��ي��ف

��ًة ِرقَّ ال��ب��ريّ��ِة ُش��بَّ��اَن آُل ول��م
��ا ثَ��مَّ َوَل��ِدي ِم��ْن ال��ق��ل��ب ث��م��اَر ك��أَن

واض��ٍح ال��رأْي م��ن نَ��ْه��ٍج ع��ل��ى َوَك��نْ��ُت
ال��بَ��ْه��م��ا12 أَو ال��ذئ��اَب ِص��ن��َف��يْ��ِن: ال��ن��اس أَرى

دول��ًة ال��ب��أِْس أْول��ِي إِال ال��ُح��ْك��ُم وم��ا
ال��ُح��ك��م��ا يَ��ْع��ِص��ُم ح��ائ��ٌط إِال ال��ع��دُل وال

َع��ْدِن��ه��ا وَج��نّ��اِت ال��دن��ي��ا، ُربَ��ى ن��زْل��ُت
ط��ع��م��ا ألَن��ه��اره��ا ن��ف��س��ي َوَج��َدْت ف��م��ا

َع��َرص��اِت��ه��ا ف��ي ال��ِم��ْس��ِك أَِري��َج أُِري��ُح
(َل��ْخ��م��ا)13 وال ف��ي��ه��ا (َم��ْرواَن) أُِرْح ل��م وإِن

س��م��اؤه��ا إِل��يَّ زه��ًوا َض��ِح��ك��ْت إِذَا
وال��ح��زم��ا وال��ب��أَْس، األَرض، ف��ي ال��نَّ��َدى ب��ك��يْ��ُت

ب��دْم��نَ��ٍة أُِل��مُّ أَو ب��رس��ٍم، أُِط��ي��ُف
��م��ا ال��شُّ وال��ُغ��َرَف ال��زُّْه��َر ال��ق��ص��ور أَخ��ال

س��اع��ًة (م��ص��ُر) خ��اط��ري م��ن ب��رَح��ْت ف��م��ا
��ا َه��مَّ ل��ي زايَ��ْل��ِت ال��دار ذي ف��ي أَن��ِت وال

إِل��ي��ك��م��ا اْه��ت��َزْزُت ال��ل��ي��ُل َج��نَّ��ِن��ي إِذا
َس��ْل��م��ى14 إِل��ى وُج��ن��ح��ا ُس��ْع��َدى. إِل��ى ف��ُج��ن��ح��ا

ال��ُم��نَ��ى م��ن ُص��بْ��ٌح ل��ل��ن��اس ب��دا ��ا ف��ل��مَّ
واألَع��م��ى ال��ب��ص��ي��رِة ذو ف��ي��ه وأَب��ص��َر

ال��َق��ن��ا وارت��ك��ز ال��ه��ن��ِد، س��ي��وُف وق��رَّْت
��ى ال��ُغ��مَّ وأَْق��َش��َع��ِت ال��بَ��ْل��َوى، وأَْق��َل��َع��ِت

م��آذٌن وَرنَّ��ْت ن��واق��ي��ٌس، وَح��نَّ��ْت
ال��س��ل��م��ى تَ��س��ت��ق��ب��ُل األَرِض وج��وُه ��ْت وَرفَّ
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والدته يبكي

يَ��َزْل ول��م ال��ه��ن��اءِ، دوِن ِم��ْن ال��ده��ُر أَت��ى
��ا! تَ��مَّ إِذا ال��رج��اءِ ب��بُ��نْ��يَ��اِن َول��وًع��ا

ن��ظ��اَم��ه��ا َح��لَّ األَع��ي��اِد ف��ي ج��ال إِذا
َه��ْدم��ا م��ع��ال��م��ه ف��ي أَبْ��ل��ى ال��ُع��رِس أَو

م��واك��ٍب م��ن ��ْل��ِت��ِه أَمَّ م��ا ف��اَت ل��ئ��ن
��خ��م��ا! ال��ضَّ وال��م��وك��َب ال��ح��ش��َد ه��ذا َف��ُدونَ��ِك

ون��ظ��م��تُ��ه ال��تُّ��ق��ى ذاَت ب��ه رث��يْ��ُت
األَس��م��ى وج��وه��ِرِه األَزك��ى ل��ع��ن��ص��ره

ونَ��َم��يْ��ِت��ه��ا ال��ُع��ال َم��ن��اج��ي��ُب ن��م��ت��ِك
��ا أُمَّ تُ��ْس��بَ��ق��ي ول��م ب��ن��تً��ا تُ��ْل��َح��ِق��ي ف��ل��م

ت��خ��اي��ل��ْت ال��س��م��اءُ ه��ذي إِذا وك��ن��ِت
نَ��ج��م��ا ُف��تِّ��ه��ا م��ا ب��ع��د ل��ك��ْن ت��واض��ْع��ِت،

م��ث��لُ��ه ��ع��َر ال��شِّ ي��ن��ظ��م ل��م ب��ه أَتَ��يْ��ِت
نَ��ظ��م��ا ب��ه ال��ك��راِم ألَخ��الق وِج��ئْ��ِت

��َض��ْت وَم��خَّ ال��س��م��اءُ، ع��ن��ه ن��ه��َض��ْت ول��و
وال��َك��ْرم��ا!15 وال��ت��بْ��َر ال��ُم��زَن ك��ان األَرُض ب��ه

هوامش

الجرح. الكاف): (بفتح الكلم (1)
بالطريان. همَّ إذا الطائر، نزا ويقال: القلب، نزا يريد الجنب: نزا (2)

أي أصمى»: وما الفؤاد سويداء «أصاب وقوله: عوائقه. النوى: عوادي (3)
يقتل. ولم القلب صميم أصاب

بساط سار كما الهواء، يف تسري طيارة يركب لم أي يًما: وال بساًطا (4)
البحر. أي اليمِّ، عىل تسري باخرة يركب ولم السالم)، (عليه بسليمان الريح

ويقصد السوداء، الغدافية: قطع. جاب: السود. الدهم: البيض. الشهب: (5)
رسعة من ب يتعجَّ كأنه والليل. النهار أو والسوداء البيضاء الخيل وبالدهم: بالشهب

إليه. وصوله يف النعي هذا
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معه الزمن صنعه بما متكهنًا كان إنه يقول: ن، والتكهُّ العيافة الزجر: (6)
له. متوقًعا وكان

ويوم قتله، إال أحد عليه فيه يفد ال بؤس يوم املنذر بن للنعمان كان (7)
كثرية أمثال أجلها من سارت حوادث اليومني ولهذين أعطى، إال فيه يُسأل ال نعمى

شاء. َمْن املطوَّلة األدبية الكتب إىل هذا يف ويرجع للعرب،
بيده، السمَّ فرشب باإلعدام عليه ُحِكَم املتقشفني، الفالسفة إمام سقراط: (8)

بالفرار. عليه عزموا الذين أصحابه مع يفرَّ أن يرض ولم
العميق. الحزن أثر من إال هذا يكون وال السوداء، أي السحما: العربة (9)

الحًقا أثرها وأبقى عفاها إذا الديار» املطر «رسم مصدر هنا هو الرسم: (10)
باألرض.

الجديد. الطارف: القديم. التليد: (11)
الغنم. صغار الباء): (بفتح البهم (12)

يف السيادة تولَّت التي القبائل من وهما عربيتان، قبيلتان ولخم: مروان (13)
زمنًا. األندلس بالد

الليل. من طائفة وكرسها): الجيم (بضم الجنح (14)
يف والخمر والنفاسة، العرق يف والترب الكرم، يف املزن يشبه أنه يريد (15)

شعره. من به الناس يسكر الذي السكر
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امللكحسني1

ه��اش��ْم1 ال��م��الِئ��ِك أَب��و ف��ي��ه��ا ق��ام م��آت��ْم وال��س��م��اءِ األَرض ف��ي ل��ك
ال��َف��واط��م2 ال��ُح��س��ي��ن ع��ل��ى ب��اك��ي��اٍت وق��ام��ْت ل��ل��َع��زاءِ، اآلُل ق��ع��د
ع��اص��م؟3 ال��م��وِت م��ن ه��ل ال��زُّْه��َر: ب��اءَك آ َس��ْل ال��بَ��ه��ال��ي��ِل، ال��ِع��ْل��يَ��ِة أَب��ا ي��ا
ف��اح��م4 أَس��وَد ك��لِّ ج��اراُت ـ��ي��ِض، األَب��ـ ��َع��ِر ال��شَّ نَ��وازُل ال��م��ن��اي��ا
ن��ائ��م أَح��الم رأَي��َت م��ا ِس��َوى ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ وال ِق��ص��اٌر، إال ال��ل��ي��ال��ي م��ا
ن��اِدم س��نِّ إِل��ى ال��ك��رى وراءَ َن َج��ذال س��نِّ ع��ن ��ف��اِه ال��شِّ انْ��ِح��س��اُر
ح��ال��م وال��ك��رِب ال��ن��ع��ي��م ف��ي يَ��ُدم ل��م أَس��اءَْت وأُخ��رى أَف��رَح��ْت، س��ن��ٌة
ق��وائ��م5 ال��ع��زاءِ بَ��ْدريَّ��ُة ِئ��َك أَب��ن��ا م��م��اِل��ِك ف��ي ال��َم��ن��اح��اُت
واج��م6 وال��ش��اُم ��واِد، ال��سَّ وراءَ ُن ��ا وع��مَّ ال��دم��وِع، ف��ي (ب��غ��داُد) ت��ل��ك
ص��ائ��م7 وآخ��ُر ال��ُه��دى، ُرب��وِع م��ن ُم��َص��لٍّ َربْ��ٌع ال��ن��ب��ي��ُل وال��ِح��َج��اُز
ال��ح��م��ائ��م ب��اك��ي ال��ع��ي��وِن َس��ُك��وُب ُن ول��ب��ن��ا َع��بْ��َرى، ف��ِم��ص��ُر واش��ت��رك��ن��ا،
ال��ع��واص��م8 ن��وُر ��ِري��ِر، ال��سَّ ِم��ْلءُ ـ��اِج، ال��تَّ��ـ َزيْ��ُن ��رق ال��شََّ ف��ي بَ��ن��ي��ك ت��أَّم��ْل ُق��ْم
ال��ق��اس��م9 م��ث��ل وال��طِّ��ي��ب��ون ه��ي��َم، إِب��را م��ث��ل ُع��نْ��ُص��ًرا ال��زك��يّ��ون
وتَ��م��ائ��م10 م��ح��م��ٍد م��ن ُع��َوذٌ َرَم��تْ��ه��م ال��ع��ي��وُن إِذا وع��ل��ي��ه��م

من الجزيرة أصقاع تحرير طلب يف العربية الحركة زعيم عيل، بن الحسني الحجاز ملك هو 1

الرشيف. بالقدس وُدِفَن ١٩٣١ سنة تويف وقد األتراك، حكم



(٢ (مجلد الشوقيات

ه��اِدم م��ن ل��ه م��ا ال��ل��ُه ب��ن��ى م��ا ب��اٍق ف��ْه��َو ب��ي��تَ��ه��م ال��ل��ُه ب��نَ��ى ق��د
ال��م��ظ��ال��م وَرّدوا ال��ه��دى، ف��َس��نّ��وا ِم ال��ش��ا وف��ي ال��ع��راِق ف��ي ال��م��ل��َك دبَّ��روا
واألَع��اج��م ت��ح��تَ��ه��م األَرِض ع��رُب وط��اب��ت ذَراه��م، ف��ي ال��ن��اُس أَِم��َن
ال��ع��زائ��م ف��ت��اَة ال��ه��دى، ك��ع��اَب ـ��ي��َن، ِف��َل��ْس��ِط��ـ وراءَ دول��ًة وبَ��نَ��ْوا
ح��ازم11 ي��ق��ظ��اُن، ال��ج��ن��اِن م��اض��ي خ��ل)، (ك��ال��دا أَْرَوُع ب��األن��اِة َس��اَس��ه��ا
��راغ��م12 ال��ضَّ ال��لُّ��ي��وُث ُق��ض��ب��انَ��ُه ـ��ِزل تَ��ن��ـ وق��د ال��ح��دي��َد، ك��ان��ت ُق��بْ��ُرٌص
وال��ع��م��اِع��م13 ت��ح��تَ��ه ال��ِب��ي��ُد تُ��ْح��َش��ر ِل��واءٌ ي��ق��وَم أَن ال��دَّه��ُر َك��ِرَه
األَراق��م؟14 ِج��وار ف��ي غ��اْم��رَت ك��ي��ف إِل��ي��ن��ا ( ع��ل��يٍّ (أَب��ا ْث ت��ح��دَّ ق��م
ال��نَّ��واِع��م ب��ال��ح��واش��ي وت��ع��لَّ��ْق��َت ُخ��ْش��نً��ا ال��ه��اِم ف��ي ال��نُّ��ي��وَب تُ��ب��اِل ل��م
الئ��م!15 أَن��ا م��ا ال��ت��راب، ف��ي تُ��َرْع ال وِص��ْف��ه��ا ال��َع��واِن ع��ن َح��دِّْث ه��اِت
ط��اع��م16 ال��ذئ��ِب َولِ��ي��َم��ِة ف��ي ح��َم��ٌل وك��لٍّ ��راِب، ال��سَّ وارُد ك��لُّ��ن��ا
ال��غ��ن��ائ��م ف��ُك��نَّ��ا ال��َوَغ��ى، وَوَرْدن��ا َح��ظٍّ��ا ال��م��غ��ان��م م��ن رج��ْون��ا ق��د
ال��ع��ظ��ائ��م األُم��وَر أَت��ى ع��ظ��ٍم ُربَّ َم��يْ��تً��ا ال��ي��وَم ال��ق��ض��يّ��َة بَ��ع��ثْ��َت ق��د
ن��ائ��م وْه��َو ائ��ت��الَف��ه��م وزاَد َن، يَ��ق��ظ��ا ال��ن��اَس أَلَّ��ف ك��ال��ح��قِّ أَن��َت
ال��ك��م��ائ��م17 بَ��ِط��ئُ ال��َج��نَ��ى، ُم��تَ��أَتِّ��ي َغ��ْرٌس ال��ب��ع��ي��دُة ��ُة ال��ِه��مَّ إِن��م��ا
َق��ادم ي��ُد ال��م��دى ع��ل��ى وَح��َوتْ��ه َغ��َرس��تْ��ُه ي��ٍد ع��ن غ��اَب ربّ��م��ا
خ��ادم ق��ب��ل��ك ل��ل��ُع��رِب يَ��ِق��ْف��ُه ل��م ع��ل��ي��ه ُغ��ِل��بْ��َت م��ْوِق��ٌف ح��بَّ��ذا
ال��دراه��م ن��ق��َل األَك��فِّ ف��ي نُ��ِق��ل��ْت وش��ع��وٍب م��م��ال��ٍك ع��ن ذائ��ًدا
ال��َق��ش��اع��م18 َم��ط��اُر أَو ال��خ��ي��ِل، َم��ْوِط��ئُ س��م��اءٍ وك��لُّ ل��ه��م، م��اءٍ ك��لُّ
ال��ُم��زاح��م؟ وال��طَّ��م��اِح وال��ع��ل��ِم ـ��م��اءِ ��ـ ال��شَّ ال��ه��ّم��ِة إِل��ى تَ��ْدُع��ه��م َل��ْم ِل��َم
ال��ش��ك��ائ��م؟19 ُه��وُج وْه��َي وال��س��م��اواِت َط��واٍغ وْه��َي ال��لِّ��ج��اِج ورك��وِب
َس��م��ائ��م؟20 م��ن ب��ه��ا وم��ا وال��ّص��ح��اري ع��ل��ي��ه وال��َج��ِل��ي��ُد ال��ُق��ْط��ب وإَِل��ى
ال��ب��واس��م21 ُرب��اه ف��ي ك��ال��َوْرِد ـ��ِل، ال��رُّس��ـ َوض��وءِ م��ن ب��ط��يِّ��ٍب اغ��س��ل��وه
ه��اش��م ف��رَع ب��ه��ا ��ن��وا َك��فِّ ُرْق��ع��ًة ال��ُم��َص��لَّ��ى ف��ي ِوس��اِده��م م��ن وخ��ذوا
ال��ق��وائ��م ش��ري��ِف وم��ن ع��وًدا، ـ��ِب��ر ال��م��ن��ـ ذرى م��ن ِل��ن��ع��ِش��ه واس��ت��ع��ي��روا
ال��رواس��م22 ظ��ه��ور ع��ن َج��لَّ ف��ق��د ـ��ت��م؛ اْس��َط��ْع��ـ إِن ال��بُ��راق ع��ل��ى واح��م��ل��وه
ال��دع��ائ��م23 وت��دع��و ُرك��نُ��ه، يَ��بْ��تَ��ه��ْل (ُح��س��ي��نً��ا) ال��ع��ت��ي��ق إِل��ى وأَدي��روا
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حسني امللك

ال��م��واس��م وِط��ي��َب ال��ص��ف��ا، وع��ه��َد ـ��َر، وال��ق��ص��ـ م��كَّ��َة، ل��ألَم��ي��ر واذك��روا
دائ��م ال��خ��ل��د م��ن َم��ن��ه��ٍل ع��ل��ى ن ك��ا وإِن ل��ل��ّدي��ار، ال��ُح��رُّ َظ��ِم��ئ
ال��م��ع��ال��م ف��ي ب��َربِّ��ِه وط��وف��وا ـ��ح، ال��ف��ت��ـ ُرب��ا ف��ي س��اع��ًة ال��ن��ع��َش ��ل��وا نَ��قِّ
ال��غ��م��ائ��م وتُ��ْرب ق��وِم��ه��ن م��ن م��ار األَق��ـ ثَ��رى ف��ي ب��ه س��اع��ًة وِق��ف��وا
األَك��ارم وال��م��ل��وِك، وداوَد َن ُس��ل��ي��م��ا ب��ي��ن ال��ُق��دس ف��ي وادِف��ن��وه
ع��ال��م األَوائ��ل م��ن َح��بْ��ٍر ك��لِّ َم��ْغ��نَ��ى ال��َوْح��ي، م��ن��زُل ال��ق��دُس إِن��م��ا
َط��الس��م وال��س��م��اءُ ال��دَّه��ِر، َم��َدى ٌر أَْس��را ف��األَرُض ب��ال��غ��ي��وب، ُك��نِّ��َف��ْت
ب��خ��ات��م24 ال��بُ��راِق ح��اف��ر وِم��ن ءَ، ب��ُط��غ��را ال��بُ��راِق م��ن وتَ��ح��لَّ��ْت

هوامش

عليه. هللا صلوات النبي جدود أحد هو وهاشم امللوك. أبو أي املالئك: أبو (1)
بهن يريد الفواطم: رجاله، هنا واملقصود الرشيف، النبوي البيت آل اآلل: (2)
اإلمام وزوج ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بنت الزهراء فاطمة السيدة ذرية من البيت هذا نساء

وجهه. هللا كرم عيل
الناس. من القدر العايل الرشيف وهو عيلِّ، جمع العني): (بكرس عليه (3)
املرشقو هم الزهر: اآلباء خري. لكل الجامع السيد وهو بهلول، جمع البهاليل:

والظهور. والتأللؤ اللون صفاء يف الزهر للنجوم املشابهون الوجوه،
عاصم من هناك فليس بالشباب، تنزل كما بالشيب تنزل املنايا إن يقول: (4)

منه.
الرسول غزوات أوىل بدر، رصعى عىل بالحزن الفقيد عىل الحزن يشبِّه (5)

ملسو هيلع هللا ىلص.
األردن، عاصمة ان: وعمَّ كله. القطر بها واملراد العراق، عاصمة بغداد: (6)
األقاليم من إليها وما سوريا بها يقصد والشام: جميعه. اإلقليم عن بها كنى

املتوسط. والبحر الفرات ونهر العرب وبالد تركيا بني املحصورة
للفقيد، عهده عىل محافًظا بقي الذي الحجاز يقصد النبيل: الحجاز (7)

الدار. الربع:
الحكومات. فيها تقيم التي الكبرية البلدان وهي عاصمة، جمع العواصم: (8)

عليه. هللا صلوات النبي أوالد من هما والقاسم: إبراهيم (9)
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التميمة: وجمع كالتميمة، العني من تحفظ الرقية وهي عوذة، جمع ُعوَّذ: (10)
تمائم.

عبد وهو بالداخل، يشبهه فيصل، امللك «باألروع»: ويريد الرفق، األناة: (11)
األندلس. يف أميَّة بني دولة مؤسس قريش صقر الداخل الرحمن

بقية حسني امللك فيها قىض املتوسط، األبيض البحر يف جزيرة قربص: (12)
بالقفص فيها الفقيد إقامة حالة يف الشعراء أمري يشبهها امللك، اعتزل ما بعد عمره
مألوف األسود لحبس الحديدية األقفاص وصنع األسد، فيه يحبس الذي الحديد

هذا. عرصنا يف الحدائق ملنظمي
املتفرقون. الجماعات العماعم: (13)

الحرب أثناء يف تركيا ضد الحلفاء صف يف الفقيد انضمام إىل يشري (14)
الحرب. تلك نهاية يف أثره االنضمام لهذا كان وقد الكربى،

الحرب. العوان: (15)
الذئب. لهذا مأكول مطعوم كلنا يريد طاعم: الذئب وليمة يف كلنا (16)

الثمار. تلك تنبت ما محلُّ الكمائم: الثمار. الجنى: (17)
الذين الطيارين «بالنسور» ويريد قشعم. جمع النسور، القشاعم: (18)

النسور. يشبهون
اللجم، الشكائم: بهوج ويريد الطيارات، ركوب السماوات»: «بركوب يريد (19)

القياد. الصعبة اللجم أي
املحرقة. الحارة الريح وهي سموم، جمع السمائم: (20)

به. يتوضأ ما الواو): (بفتح الوضوء (21)
عامة. الركائب أو الخيل، أو اإلبل، الرواسم: (22)

الفقيد. ُدِفَن حيث املقدس بيت مسجد العتيق: (23)
هللا صلوات النبي ركوبة هو والرباق: الكتاب. ل أوَّ يف يكتب ما الطغراء: (24)

به. أرسي ليلة عليه
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أباه1 يرثي

َديْ��ْن أَيُّ َدي��ٌن األَِب وِرث��اءُ أَب��ي؟ أَْرِث َل��ْم ِل��َم س��أَل��ون��ي:
أَيْ��ْن؟1 يُ��س��ِع��د ال��ذي ال��ع��ق��ُل ل��ي أَي��َن أَظ��ل��َم��ك��م! م��ا ال��لُّ��وَّاُم، أَيُّ��ه��ا
َع��يْ��ن ف��رُض ل��ل��م��ن��اي��ا ن��ف��س ك��لُّ أَّوٌل ذا ف��ي أَن��َت م��ا أب��ي، ي��ا
ال��ث��ق��ل��ي��ن2 خ��ي��َر ال��ن��اع��ون ونَ��ع��ى وق��َرى ن��اٌس ق��ب��ل��ك ه��ل��َك��ْت
ب��األَص��غ��ريْ��َن3 ي��أْخ��ذه آخ��ذٌ ال��م��َدى ط��اَل وإِن ال��م��رءِ غ��اي��ُة
ُح��نَ��ي��ن4 ��ْي ُخ��فَّ ِط��بِّ��ه م��ن ن��اف��ًض��ا ع��اج��ًزا يَ��ت��ولَّ��ى وط��ب��ي��ٌب
ال��َف��ْرَق��َديْ��ن ش��م��َل ت��ْص��دُع أَوش��َك��ْت َض��َربَ��ْت إِن ي��ًدا ل��ل��م��وِت إِّن
ال��ج��ب��ل��ي��ن ب��ي��ن ال��ل��ي��َث وت��الق��ي ِع��ق��ب��ان��ه ع��ل��ى ال��ج��وَّ تَ��ن��ُف��ذ
ال��م��ئ��ت��ي��ن ف��ي ال��ب��بَّ��غ��ا وت��ن��ال أَيْ��َك��ت��ه م��ن ال��ف��رَخ وت��ح��طُّ
َم��رت��ي��ن ِك��الن��ا ال��م��وَت ل��ق��ي أَن��ا م��ات وَم��ْن م��ات، َم��ْن أَن��ا
بَ��َدنَ��يْ��ن5 ف��ي ُم��ه��ج��ًة ِص��ْرن��ا ث��م ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ًة ك��ن��ا ن��ح��ن
َك��َف��نَ��يْ��ن ف��ي ُج��ثَّ��ًة نُ��ل��ق��ى ث��م ب��دٍن ف��ي م��ه��ج��ة ُع��دن��ا ث��م
ال��بَ��ْع��ث��ت��ي��ن6 أُوَل��ى نُ��بْ��َع��ُث وب��ه ب��ع��َدن��ا ( (ع��ل��يٍّ ف��ي نَ��ح��ي��ا ث��م
أب��وي��ن م��ن أَص��لُ��ه ه��ذا ك��لُّ وص��ِف��ه ف��ي وُق��ْل ال��ك��وَن ان��ظ��ر

شوقي بك عيل املرحوم الذكر الطيب والده بها يرثي ١٨٩٧ سنة حوايل القصيدة هذه نظم 1

هللا. رحمه



(٢ (مجلد الشوقيات

َم��ْرَح��م��ت��ي��ن ف��ي ال��رح��م��ُة ه��م��ا ق��ل: أَص��لُ��ه��م��ا؟ م��ا ق��ي��ل: م��ا ف��إذا
َج��نَّ��ت��ي��ن ف��ي م��ن��ه��م��ا ونَ��ِع��ْم��ن��ا إي��ج��اِدن��ا ف��ي ال��ج��ن��َة ف��ق��َدا
ُم��ْس��تَ��رَض��يَ��يْ��ن ل��ن��ا ال��ص��ّف��ُح وه��م��ا أُغ��ِض��بَ��ا م��ا إِذا ال��ع��ذُر وه��م��ا
ُم��ب��ت��ِدئَ��يْ��ن؟ ب��ه َدان��ا ب��ال��ذي يَ��ِدن ل��م ح��يٍّ أَيُّ ِش��ع��ري ل��ي��َت
ال��وال��دي��ن7 إِالّ ال��رُّْس��َل وأَم��اَت ُه��م��ا ح��ي��ُث ب��ن��ا ال��ل��ُه وق��َف
َم��يْ��ن8 ال��ن��اِس وودُّ ��دُق، ال��صِّ ه َودُّ ف��اَرْق��تُ��ه أٌَخ إِالَّ أَِب��ي م��ا
ِك��ْس��رتَ��يْ��ن ف��ي��ه��ا ال��ِك��ْس��رُة ك��ان��ت م��ائ��دٍة إِل��ى ُق��م��ن��ا ط��ال��م��ا
ال��ي��ديْ��ن ف��ي��ه ذا ب��ع��َد وَغ��س��ل��ن��ا واح��ٍد إِن��اءٍ م��ن وَش��رب��ن��ا
أَخ��َويْ��ن ع��ن��ا: ق��ال رآن��ا َم��ْن ي��ِده ف��ي يَ��دي ��يْ��ن��ا وت��م��شَّ
ن��ظ��رت��ي��ن ف��ك��ان��ت ال��ش��رَّ َس��وَّت ن��ظ��رًة إِل��ي��ن��ا ال��ده��ُر ن��ظ��َر
َم��رَّتَ��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ن��ف��ُس ت��ذوُق ال ُم��ّرٌة ك��أٌْس وال��م��وُت أَب��ي ي��ا
َه��يْ��ن؟ ب��ع��ُد أَو ق��ب��َل��ه��ا ش��يء ك��لُّ ق��ض��يَّ��تْ��ه��ا س��اع��ٌة ك��ان��ت ك��ي��ف
ُج��رع��ت��ي��ن؟ ف��ي��ه��ا ال��م��وَت ش��ِربْ��َت أَم ُج��رع��ًة ف��ي��ه��ا ال��م��وت أَش��ِربْ��َت
َع��يْ��ن ال��ي��وَم وم��ن��َك ِم��نِّ��ي َج��م��َدْت بُ��ًك��ا أَو ُح��زنً��ا ب��ع��َدَك تَ��َخ��ْف ال
َش��يْ��ن ال��م��وُت ُم��ن��ت��ه��اه َزيْ��ٍن ك��لُّ األَس��ى تَ��ْرَك ع��ل��م��ت��ن��ي ق��د أَن��َت
ال��َم��َل��َوي��ن؟9 اف��ت��راُق ذا أَم َم��ّرًة، ن��ل��ت��ِق��ي أَن ل��ن��ا ه��ل ش��ع��ري: ل��ي��ت
ُح��ْف��رت��ي��ن؟ أَم ُح��ف��رًة ��ى أَن��ل��قَّ ال��ث��رى وأُودْع��ُت م��تُّ وإِذا

هوامش

يعني. يسعد: (1)
عليه. هللا صلوات محمد سيدنا هو الثقلني، وخري والجن. اإلنس الثقالن: (2)

واللسان. القلب األصغران: (3)
والرجوع املطلوبة الحاجة من اليأس عند يرضب عربي مثل حنني: خفي (4)

بالخيبة. الطلب عن
روحه. أي مهجته، خرجت يقال: الروح، عن بها يعربَّ وقد الدَّم، املهجة: (5)

الشعراء. أمري نجيل أحد هو عيل: (6)
لم التي الرسالة رضوب من رضب األبوة أن يقرر أن البيت هذا يف يريد (7)
طبع من بوظيفتها قائمة ستظل هي وإنما األنبياء، رسالة انقطعت كما تنقطع
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الفطرة، عىل ويولد إال مولود من ما القائل: لألثر ً مصداقا اآلباء، غرار عىل األبناء
يمجسانه. أو ينرصانه أو يهودانه فأبواه

لوالده، املدائح ألوان أعظم أدائه سهولة عىل البيت هذا ويف الكذب. املني: (8)
مكارم جميع عىل املشتمل الوالد هو األب، بسلطة ابنه يشعر ال الذي الوالد فإن

الحكمة. درجات أعىل البالغ األخالق،
مال. منهما الواحد والنهار، الليل امللوان: (9)
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باشا1 كامل مصطفى

وال��ّدان��ي م��أْتَ��ٍم ف��ي ق��اص��يُ��ه��م��ا يَ��ن��ت��ِح��ب��ان ع��ل��ي��َك ال��َم��ِش��رق��اِن
ِرْض��وان وِم��ْن ُخ��ْل��ٍد م��ن ال��ل��ِه ف��ي ُم��ج��اه��ٍد أَج��ُر اِإلس��الِم، خ��اِدَم ي��ا
ال��َح��َرم��ان1 َع وُروِّ ال��زائ��ري��َن ف��ي األَس��ى م��َش��ى ال��ح��ج��اِز إِل��ى نُ��ع��ي��َت ��ا ل��مَّ
وال��ُق��ْض��ب��ان2 األَع��الِم َم��ن��ك��وس��ُة ُرب��اُه��م��ا ِح��ي��اَل ال��ُك��ب��رى ال��ّس��ك��ُة
وال��س��ل��ط��ان وال��م��خ��ت��ار ال��ل��ِه ف��ي ِخ��دم��ًة ال��ش��دائ��ِد ع��ن��َد تَ��أْلُ��ه��ا ل��م
ال��رَّنَّ��ان ب��ص��وتِ��َك ال��م��ح��ِف��َل��يْ��ن ف��ي ف��ازت��ا وال��م��دي��ن��ة م��ك��َة ل��ي��َت ي��ا
َس��ْح��ب��ان3 وِم��ن ُق��سٍّ م��ن غ��اَب م��ا وي��س��م��ع��وا ذاَك ي��وَم األَواخ��ُر ل��ي��رى
ال��ف��ان��ي؟ ال��وج��ود م��ن َل��ِق��ي��َت م��اذا راح��ل أَك��رُم وأَن��َت ال��تُّ��راب ج��ار
ل��ل��ج��ان��ي ك��رام��ٌة ع��ل��ي��ه ه��ذا َج��ن��ى َم��ْن أُع��ات��ُب وال ِص��ب��اَك، أَب��ِك��ي
��َرط��ان؟ ب��ال��سَّ ُم��تَّ ه��ل أَم ب��ال��ق��ل��ِب، أَم ق��َض��يْ��ت، ��الِل) أَب��ـ(ال��سُّ ي��ت��س��اءَل��ون:
وال��ِع��رف��ان واإلق��داِم وال��ج��دِّ ب��ال��ِح��ج��ا م��وتَ��ك إِّن يَ��ش��ه��د ال��ل��ه
ال��ب��ان��ي ف��أَن��ت ال��دن��ي��ا؛ ه��ذه ف��ي ق��ائ��ٌم رك��ٌن ل��ألخ��الِق ك��ان إِن
أَم��ان��ي؟ وف��ي��ه آم��اٌل ف��ي��ه ه��ل ال��ثّ��رى ف��ي ف��ؤاِدك ع��ن َف��تِّ��ْش ب��ال��ل��ه
ال��وْج��دان َم��ي��ِت َح��يٍّ ول��ُربَّ ال��َم��دى ع��ل��ى ال��ُم��ق��ي��ُم ال��ح��يُّ ِوْج��دانُ��ك
ِع��ن��ان ب��غ��ي��ر يَ��ج��ري وُم��ض��لَّ��ٌل ل��غ��اي��ٍة ال��ح��ي��اِة ف��ي ج��اٍر ال��ن��اُس

.١٩٠٨ سنة تويف وقد الوطني، الحزب مؤسس باشا كامل مصطفى الذكر الخالد الزعيم هو 1



(٢ (مجلد الشوقيات

ل��ج��ب��ان تُ��تَ��ْح ل��م ال��م��َرات��ِب ُع��ل��ي��ا — ب��ه��يِّ��ن ول��ي��س — ال��دن��ي��ا ف��ي وال��ُخ��ْل��ُد
األَدي��ان م��ن دي��ٍن ع��ل��ى م��ات��وا ل��َم��ا َج��بَ��نُ��وا ق��د ال��ل��ِه ُرْس��َل آن ف��ل��و
ك��ال��ع��ن��وان األَخ��الُق ل��ه��ا ُج��ِع��ل��ْت ص��ح��ي��ف��ٌة ال��رف��ي��ُع ��رُف وال��شَّ ال��م��ج��ُد
األَق��ران ت��ق��اُص��َر يُ��ِري��َك ِق��َص��ٌر ب��ِذلَّ��ٍة ال��ح��ي��اِة ط��وِل ِم��ن وأََح��بُّ
وث��وان��ي دق��ائ��ٌق ال��ح��ي��اَة إِنَّ ل��ه: ق��ائ��ل��ٌة ال��م��رءِ ق��ل��ِب ��اُت َدقَّ
ث��ان��ي ُع��م��ٌر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذك��ُر ِذك��َره��ا م��وتِ��َك ب��ع��َد ل��ن��ف��ِس��ك ف��ارف��ْع
ُخ��س��ران وِم��ْن ِرب��ٍح ِم��ْن ش��اءَ م��ا ش��ئ��ونِ��ه��ا وَج��مٍّ ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��رءِ
��ْل��وان ال��سُّ ِل��ُم��ؤثِ��ِر ال��َم��ِض��ي��ُق وه��ي ُم��ت��ط��لِّ��ٍع ل��راغ��ٍب ال��ف��ض��اءُ َف��ه��ي
ال��ه��ان��ي وْه��َو ال��رَُّح��م��اءُ ل��ه يَ��ْش��ق��ى ورائ��ٌح ال��َش��ق��اءِ ف��ي غ��اٍد ال��ن��اُس
األَش��ج��ان م��ن ش��َج��ٌن ط��يِّ��ه��ا ف��ي ل��ذًَّة إِالَّ ي��ل��َق ل��م ��ٌم وُم��ن��عَّ
ِس��يَّ��ان4 وبُ��ؤُس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��م��ى وبُ��ؤِس��ه��ا ال��ح��ي��اِة نُ��ْع��م��ى ع��ل��ى ف��اص��ب��ر
واإلِْع��الن واإلِْس��راِر، ـ��خ��ط��راِت، وال��ـ وال��رَّوح��اِت، ال��غ��َدواِت، ط��اه��َر ي��ا
وِس��ن��ان؟ ُم��ه��نَّ��ٍد ب��غ��ي��ِر غ��اٍز ف��ات��ٌح ال��م��دائ��ن ف��ي ق��ب��ل��َك ق��اَم ه��ل
ال��ُع��م��ران؟ دع��ائ��ُم ال��ع��ل��وَم أَن وع��ن��َده ال��ش��ري��ِف، ال��ِع��ْل��م إِل��ى ي��دع��و
ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الل َج��زع ُم��ن��كَّ��ًس��ا ال��ب��الِد َع��ل��م ف��ي ��وك ل��فُّ
ق��ان��ي5 ب��دم��ع يَ��ب��ك��ي ل��ك��نَّ��م��ا ري��ب��ٍة ِم��ن وال خ��َج��ٍل، ِم��ْن أْح��َم��رَّ م��ا
ال��ق��م��ران ن��ع��ِش��َك ف��ي ف��ك��أَن��م��ا ��ن��ا ال��سَّ وف��ي ��ن��اءِ ال��سَّ ف��ي ن��ع��َش��ك يَ��ْزُج��ون
َح��ن��ان وب��ي��َن بُ��ًك��ا، ب��ي��ن ي��خ��ت��اُل «ب��ك��ْربَ��ال» ال��ُح��س��ي��ِن ن��ع��ُش وك��أَن��ه
إِح��س��ان وِم��ن ُع��ْرٍف ِم��ن ض��مَّ م��ا وِب��رِِّه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ه ��ِة ِذمَّ ف��ي
ي��ل��ت��ق��ي��ان ال��م��ص��دوُق وج��اللُ��ك ح��ق��ي��ق��ٌة وُه��َو ال��م��وِت ج��الُل وَم��َش��ى
غ��وان��ي6 ال��َه��تُ��وِن ب��ال��ّدم��ع وبَ��ك��تْ��َك ع��ق��ائ��ٌل ال��ج��ي��وَب ِل��َم��ن��ظ��ِرك ��ْت َش��قَّ
وبَ��ي��ان ل��خ��ط��ب��ٍة يُ��ن��ِص��تُ��ون إِذ ك��ع��ه��ِده��م خ��اش��ع��ون ح��وَل��ك وال��خ��ل��ُق
ل��س��ان؟ ب��أَيِّ أَم ال��م��ن��اب��ُر، ب��ع��ُد تُ��ْرتَ��ق��ي ق��ل��ٍب ب��أيِّ ي��ت��س��اءَل��ون:
األوط��ان ج��وان��ِح ب��ي��َن دف��ن��وَك َه��يْ��ك��الً ُر تُ��ص��وَّ أَوط��انً��ا أَّن ل��و
واألَج��ف��ان األَس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك م��يِّ��ٌت ال��ج��وارح ف��ي يُ��ح��َم��ل ك��ان أَو
األَك��ف��ان أَح��اس��َن َل��ِب��س��َت ك��ف��ٌن وال��ُع��ال ال��ف��ض��ائ��ِل ُغ��رِّ م��ن ِص��ي��َغ أَو
ال��ق��رآن ف��ي ُرثِ��ي��َت ب��ع��ُد؛ تَ��أِْت ل��م ب��ق��ي��ٌة ال��ح��ك��ي��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أَو
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ال��ُج��ث��م��ان م��ع��ال��ِم ِم��ْلءُ وال��داءُ ُم��ْح��ِدٌق ب��ك وال��رََّدى ن��ظ��رتُ��ك ول��ق��د
َدوان��ي ال��رَّح��ي��ل وس��اع��اُت َق��ِن��ٌط، ُم��ض��لَّ��ٌل وال��ط��ب��ي��ب وي��ْط��َغ��ى، يَ��بْ��ِغ��ي
وتُ��ع��ان��ي ك��تْ��َم��ُه تُ��ع��اِل��ج دم��ٌع أَم��اَل��ه��ا ع��ن��َك ال��ُع��وَّاِد ون��واظ��ُر
ت��رت��ج��ف��اِن ال��ِق��رط��اِس ف��ي ويَ��داك ��ٌة َج��مَّ وال��م��ش��اِغ��ل وتَ��ك��تُ��ُب تُ��ْم��ِل��ي
ِك��ي��ان��ي ��ق��اُم ال��سَّ َه��دَّ ال��ذي وأَن��ا ع��ائ��دي ك��أَن��ك ح��ت��ى ل��ي، ف��ه��َش��ْش��َت
��ج��ع��ان7 ال��شُّ م��ص��ارُع ك��ي��ف وع��رف��ُت ��َرى ال��شَّ آس��اُد ت��م��وُت ك��ي��ف ورأَي��ُت
يَ��دان ب��َدكِّ��ِه��نَّ ل��ل��َم��ن��وِن م��ا ع��زائ��ًم��ا ال��خ��ي��اِل ذاك ف��ي وَوَج��ْدُت
وَج��ن��ان��ي وس��رائ��ري أَدُم��ع��ي م��ن ف��ه��اك��ه ال��رَّث��اءَ، ت��س��أَلُ��ن��ي وَج��ع��ْل��َت
األَزم��ان يَ��ت��ي��م��َة ف��ي��َك ل��ن��ظ��م��ُت ل��خ��اط��ري ��ج��وِن ال��شُّ ُم��غ��ال��ب��ُة ل��وال
َوران ال��دَّ إِل��ى ِس��ي��رت��ه��ا ف��ت��ع��وُد َه��َوْت إِذا ال��ش��م��وَس أَرثِ��ي ال��ذي وأَن��ا
م��ك��ان��ي ال��نِّ��ي��راِت ف��وق وتُ��ِج��لُّ ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ُف ك��ن��َت ق��د
إِم��ك��ان��ي؟ وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ُض، ف��ي��َك ��ن��ي ف��َع��قَّ ِب��نْ��َت ي��وَم َده��اِن��ي َم��اذَا
اإلِن��س��ان غ��اي��ُة ال��م��ن��يَّ��ة إِّن ب��م��يِّ��ٍت ش��م��اَت ف��ال ع��ل��ي��َك؛ ْن ه��وِّ
أَن��وِش��ْروان؟ (ِك��ْس��َرى) ع��ل��ى َع��زَّْت بُ��لِّ��ْغ��تَ��ه��ا ب��م��يْ��ت��ٍة ل��ل��ح��س��وِد َم��ْن
ال��ش��ان��ي؟8 اس��ت��راح أَم اس��ت��رْح��ت ف��ه��ل وَح��ْرِب��ه��ا ال��ح��ي��اِة َح��َرِب م��ن ُع��وِف��ي��َت
ب��أَم��ان ف��نَ��ْم ِم��ْص��ٍر؛ ث��َرى ه��ذا غ��راِم��ه��ا ش��ه��ي��َد وي��ا ِم��ْص��َر، َص��بَّ ي��ا
وال��ِوْل��دان ال��ُح��وِر َش��ب��اَب وآل��ب��ْس ع��ال��يً��ا ش��ب��ابَ��ك م��ص��ٍر ع��ل��ى اِخ��َل��ْع
ال��بُ��ل��دان ع��ل��ى ب��ه تَ��ت��ي��ُه م��ج��ًدا تَ��رت��ِدي ش��ب��اِب��َك م��ن م��ص��ًرا ف��ل��ع��لَّ
ال��َه��رم��ان ت��ح��رَّك ال��َم��َض��اءِ ب��ع��َض َع��زم��اِت��ه م��ن ب��ال��َه��َرَم��يْ��ِن آّن َف��َل��َو
ال��ش��ب��ان ف��ي ت��ك��وُن ال��ح��ي��اُة ك��ي��ف وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ُش��ب��اَن ع��لَّ��ْم��َت
ح��ان��ي ع��ظ��اِم��ك ع��ل��ى أَب��رُّ ق��ب��ٌر وص��ع��ي��ُده��ا ري��ُف��ه��ا األَس��ي��ف��ُة م��ص��ُر
ال��م��َل��ك��ان س��ؤاَل��ه يَ��ه��اُب َم��ل��ٌك ط��ه��ارٌة ال��ت��راِب ف��ي إن��ك أَق��س��ْم��ُت

هوامش

واملدينة. مكة حرما الحرمان: (1)
الدعاة أعظم الفقيد كان وقد الحجاز، حديد سكة يريد الكربى: السكة (2)

إنشائها. سبيل يف املجاهدين
الخطابية الطالقة يف املثل بهما يرضب عربيان خطيبان وسحبان: قس (3)

والحكمة. والفصاحة
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(٢ (مجلد الشوقيات

. يسُّ الواحد مثالن، سيَّان: (4)
أحمر. قاني: (5)

من الهتون: كريمته. أو املخدرة، الرجل ابنة وهي عقيلة جمع العقائل: (6)
الحيل. عن بجمالها تغنى الفتاة وهي غانية، جمع الغواني قطر. إذا الدمع، هتن

األسد. كثرية سلمى جبل يف طريق الرشى: أسد. جمع آساد: (7)
املبغض. الشاني: ماله، سلبه (كطلبه): حربه (8)
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أنور1 بك حسن

(َح��َس��ْن)؟1 َس��ِم��ي��ِري أَي��ن وب��ال��ل��ي��ل: ب��ال��ن��ه��ار (ك��ْرَم��ِت��ي) تُ��س��اِئ��ل��ن��ي
األُذن؟ ال��ل��ط��ي��ُف ال��طَّ��روُب وأَي��ن ال��ح��دي��ِث؟ ال��ش��ِه��يُّ ال��ن��دي��ُم وأَي��ن
ال��َف��ن؟ ف��ي ِص��بْ��يَ��ًة وُم��ْل��ِه��ُم��ه��ا ��ه��ا ُع��شِّ ف��ي ال��ب��الِب��ل نَ��ِج��يُّ
ال��َح��َزن ع��ل��ي��ه ال��س��روِر ل��ي��ال��ِي واس��ت��ش��َع��رت م��اَت، ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
��َم��ن ال��سِّ م��ا ُروُح��ه َع��رف��ت ف��م��ا ج��س��ُم��ه ِس��َم��ٍن م��ن ن��اءَ َل��ِئ��ْن
ال��زم��ن م��ح��اه��ا ده��ٍر ب��ش��اش��ُة ول��ك��ن��ه َم��يْ��ٌت، ه��و وم��ا
ال��َوَس��ن2 ع��ن��ه تَ��َط��ايَ��ر وُح��ل��ٌم ل��ف��ِظ��ه م��ن ال��ق��وُل خ��ال وَم��ْع��نً��ى
ال��ِم��نَ��ن ج��ل��ي��َل إال (ألَن��وَر) ال��ش��رق��يُّ ال��م��ع��ه��ُد يَ��ذُك��ر وال
ال��ِم��َح��ن ف��ي َع��ْونِ��ه م��ن ك��ان وم��ا ��ع��اِب ال��صِّ ف��ي َص��ب��ره م��ن ك��ان وم��ا
ال��ِف��َط��ن ويُ��ذِْك��ي ال��ن��ف��وَس، ويَ��ش��ِف��ي ال��ق��ل��وَب يُ��داِوي ف��نٍّ وِخ��دم��ة
ال��رُُّك��ن3 ك��ان ال��ف��نِّ ِم��ن ول��ك��ْن ال��دخ��ي��َل ال��دَِّع��يَّ ف��ي��ه ك��ان وم��ا
ُدِف��ن ��ا ل��مَّ (ك��ِإس��ح��اَق) ُدِف��نْ��َت ال��َوداِع ي��وَم ال��ص��ح��ُب أَن��ص��ف ول��و
ال��َك��َف��ن ف��ي ال ال��َوْرِد، ف��ي وأُْدرْج��َت ال��ت��راب ف��ي ال ال��ِم��ْس��ِك، ف��ي ف��ُغ��يِّ��بْ��َت
ال��ُغ��ُص��ُن ف��ي��ه��ا ال��ُغ��ْص��ِن ع��ل��ى يَ��م��ي��ُل َرْوَض��ٍة ف��ي ال��ق��ب��ُر ل��ك وُخ��طَّ

األصدقاء من وكان الرشقي، املوسيقى لنادي املؤسسني األعضاء أحد أنور: بك حسن املرحوم 1
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(٢ (مجلد الشوقيات

ال��رََّس��ن4 ال��ن��س��ي��ُم ف��ي��ه��ا ويَ��خ��َل��ُع ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر ويَ��ن��ت��ِح��ُب
��َج��ن ال��شَّ وتُ��ب��دي ال��ح��ن��ي��َن، تُ��ع��ي��د أَوت��اُره ال��ع��ود ع��ل��ى وق��ام��ت
أَنَّ ال��ن��اُي إِذا تَ��ِئ��نُّ وك��ن��َت ال��نُّ��َواِح َش��ْج��َو (ال��ن��اُي) وط��ارَح��َك
َك��َم��ن م��ا بَ��ثِّ��ه م��ن وأَظ��ه��ر (ال��َك��م��اُن) ع��ل��ي��َك ف��ن��اَح وم��ال
ال��ُه��تُ��ن وال��غ��وادي نَ��َف��َح��ْت، إِذا ال��رُّب��ا س��الُم ع��ل��ي��َك س��الٌم
ُم��ْرتَ��َه��ن ب��ص��ح��رائ��ه وَرْه��ٍط ب��اإلِم��ام ِج��ي��رٍة ع��ل��ى س��الٌم
ال��دَِّم��ن5 ُك��م��ن��دِرس��اِت وأُخ��رى، ك��ال��ق��ب��اب ُح��َف��ٍر ع��ل��ى س��الٌم
��َغ��ن ال��ضَّ ب��ع��د وُص��وِف��َي وص��اَف��ي ال��خ��الِف ب��ع��َد تَ��آل��َف وَج��ْم��ٍع
ال��وط��ن ب��ن��اءِ ف��ي َح��َج��ٌر ل��ه ُه��ن��اك َط��ْوٍد ك��لِّ ع��ل��ى س��الٌم

هوامش

هانئ. ابن كرمة الشعراء أمري دار عىل يطلق كان (1)
النعاس. الوسن: (2)

يشء: كل من والركن الشعر. أجل من الكاف حركت وقد الركن، الركن: (3)
واألقوى. األشد جانبه

بالرسن. ه شدَّ الفرس: رسن ويقال: الحبل. الرسن: (4)
الديار. آثار وهي دمنة، جمع الدمن: (5)
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املحسنني1 أم

األَم��ي��ْن1 ال��رُّوِح ي��د ِم��ن وَح��َوت��ه ب��ال��ي��م��ي��ْن م��ص��ُر ن��ع��َش��ِك أََخ��ذَْت
ال��م��ؤم��ن��ي��ن أُمَّ (يَ��ثْ��ِرُب) َل��ِق��يَ��ْت ك��م��ا بَ��ق��اي��اِك ُط��ْه��َر َل��ِق��يَ��ْت
ال��َوتِ��ي��ن2 َح��ب��ِل ِم��ن ال��نَّ��ْح��ر ووراءَ أَح��ش��ائ��ه��ا وف��ي َس��واَديْ��َه��ا، ف��ي
ال��ح��زي��ن ال��ق��ص��ِر إِل��ى ال��ثَّ��ْغ��ر، َرْم��َل��ِة إِل��ى ال��ب��اك��ي، ق��ص��ِرِك م��ن خ��َرَج��ْت
ال��ب��ائ��س��ي��ن َع��بَ��راِت ف��ي وَم��َش��ْت َم��ذه��بً��ا اْل��ي��ت��ام��ى ب��ي��َن أَخ��ذَْت
ال��س��ف��ي��ن أَس��راَب ال��دَّم��ِع وراءِ ِم��ن ت��رى ال��ب��ح��ِر إِل��ى َط��ْرًف��ا وَرم��ْت
ال��ي��اَس��م��ي��ن3 وف��رُع ال��َوَرْد َف��نَ��ُن ِح��ْض��ِن��ه��ا ف��ي ج��اري��ٌة ف��بَ��َدْت
ال��ي��ق��ي��ن4 ن��وُر ُس��كَّ��ان��ه��ا وع��ل��ى ال��ه��دى ن��وٌر ُج��ْؤُج��ِئ��َه��ا وع��ل��ى
ال��ث��م��ي��ن5 وال��ك��ن��َز ��ؤدِد ال��سُّ ج��وه��َر (َم��ْرَم��َرٍة) ش��اِط��ئْ م��ن َح��م��َل��ْت
ال��َم��ع��ي��ن ب��ال��َع��ذْب ال��ِم��ْل��ِح األُج��اج ف��ي وَج��َرت ب��ب��ح��ٍر، ب��ح��ًرا وَط��َوْت
ال��م��ال��ك��ي��ن6 ِج��ب��اه ف��ي وس��ن��اءً َس��نً��ى ك��ان��ت ُدرًَّة واس��ت��ق��لَّ��ْت
ِع��ي��ن ال��ب��ي��ِت َخ��ِف��رات م��ن ُخ��رٍَّد وع��ن ِص��ي��ٍد، ِع��ْل��يَ��ٍة ع��ن ذَه��بَ��ْت
األَم��ي��ن بُ��نَ��يَّ��اُت واآلم��ي��ن��اُت ال��ُم��تَّ��ِق��ي ب��ن��اُت وال��تَّ��ِق��يّ��اُت
اآلف��ل��ي��ن7 ك��ال��ش��م��وس ونَ��َض��تْ��ُه ��ح��ى ال��ضُّ ال��ِع��زِّ َم��ْط��َل��ِع ف��ي َل��ِب��َس��ْت
ال��ج��ب��ي��ن غ��اب وإِن ال��ش��م��ِس ك��يَ��ِد غ��اِرس��ٌة ب��ان��ي��ٌة يَ��ُده��ا

.١٩٣١ سنة باآلستانة توفيت وقد الثاني، باشا عباس الخديو سمو والدة هي املحسنني: أم 1



(٢ (مجلد الشوقيات

ال��ع��اَل��م��ي��ن ع��رَش ال��ي��وَم َرِك��بْ��ِت ق��د دول��ت��ه��ا ف��ي ال��َع��رَش��يْ��ِن َربّ��ة
ال��ُم��رَس��ل��ي��ن ب��ِن��س��اءِ وتَ��واَرى (م��ري��ٌم) ف��ي��ه ق��ب��َل��ِك أُْض��ِج��َع��ْت
اآلِخ��ري��ن ُرْس��ِل آَدُم ل��ه��ُم ُه َش��دَّ األََوال��ي َرْح��ُل إِن��ه
ال��م��ح��س��ن��ي��ن) (أُمُّ ه��و َع��ب��ق��ريٍّ��ا، ل��ق��بً��ا إِال األَل��ق��اَب اِْخ��َل��ِع��ي
آخ��ري��ن ألَي��دي ق��وٍم ع��ن يَ��ْم��ِض ُس��نَّ��تَ��ه يَ��ِس��ْر ال��م��اَل وَدِع��ي
ال��س��ن��ي��ن8 ِع��ْبءَ ح��اِل��ٍق م��ْن واط��رح��ي ال��ثَّ��رى َوج��ه ف��ي ب��ال��ه��مِّ واْق��ِذف��ي
ال��ش��اِم��ت��ي��ن ي��وُم ب��ال��م��خ��ِط��ِئ ل��ي��س ش��ام��ٍت أَو ش��اِن��ٍئ م��ن واس��خ��ري
َق��ري��ن ف��ي أَو َوَل��ٍد ف��ي تَ��ُدْم ل��م دول��ٍة َع��وادي ع��ن وت��ع��ّزي
ب��ال��دارع��ي��ن9 وج��ُه��ه��ا ل��ت��غ��ّط��ى ِش��ئ��ِت��ه ل��و م��وك��ٍب ف��ي وازه��ِدي
ال��دف��ي��ن ال��ّدف��ِن َم��وك��ُب يُ��ح��ي��ي ل��ي��س أَص��ح��اب��ه؟ ع��ل��ى َردَّ ال��ذي م��ا
ال��َع��ري��ن10 ح��اط وال ال��َح��ْوَض، َم��نَ��َع م��ا ال��ِم��دف��ع ع��ل��ى م��ح��م��وٍل ُربَّ
ال��م��ب��ي��ن ال��ح��قَّ ب��ه ْوَن يَ��ت��ح��دَّ َم��خ��دوع��ٍة أُم��ٍم م��ن ب��اط��ٌل
ال��ع��ي��ون ف��ي��ه آم��اَق��ه��ا ذَرَف��ْت م��أْت��ٌم وُرب��اه��ا (َف��روٍق) ف��ي
ب��ُه��ون ِع��زٍّ ِم��ْن ْل��َن بُ��دِّ َم��ألٌ ال��ِح��م��ى َع��ِق��ي��الت م��ن ف��ي��ه��ا، ق��ام
ال��رك��ي��ن ال��رك��َن ع��ن��دِك إِال تَ��ْل��َق ف��ل��م ال��دن��ي��ا، ب��ه��ا م��ال��ت أَُس��ٌر
ال��ط��اع��م��ي��ن11 ف��ي��ه ال��ك��اِس��ي��ن وم��ن ح��ات��م��ه م��ن (ب��ي��ب��ُك) خ��ال ق��د
ولِ��ي��ن َخ��ف��ٍض م��ن ك��ان م��ا وان��ق��ض��ى أَيْ��َك��ِت��ه ع��ن ال��ن��ع��م��ُة ط��ارت
ال��رَّن��ي��ن يَ��ُم��دُّون وال��م��س��اك��ي��ُن ن��اح��ي��ًة ٌح نُ��وَّ ال��ي��ت��ام��ى
األَق��رب��ي��ن ب��ي��َن نُ��ع��م��اُه ُدوِوَل��ٍت خ��ال وُس��ل��ط��اٌن م��ال��ت، دول��ٌة
(ع��اب��دي��ن) ف��ي س��يِّ��ٌد ب��ن��ي��ه م��ن ي��زل ل��م ( (َع��ِل��يٌّ ال��ش��رِق ُم��ن��ه��ُض
ودي��ن ُدن��ي��ا م��ن ال��ده��ر َف��تَ��َراُت أَف��س��َدت م��ا ب��ه ال��ل��ُه يُ��ص��ِل��ُح
وب��ن��ي��ن؟ ب��ن��اٍت م��ن م��ص��ٍر أُمَّ أَُق��ْل: ل��م وم��ال��ِي ع��بَّ��اٍس، أُمَّ
ِح��ي��ن ب��ع��َد ح��ي��نً��ا ال��رَّيْ��ح��اِن دول��َة واس��ت��ق��ب��ل��وا ل��ه��م، ك��ال��ورد ك��ن��ِت
ال��م��ص��ون12 ال��ع��ال��ي ال��ح��َرُم ويُ��ق��اُل: م��وك��ب��ه��ا ف��ي األُمُّ ف��ي��ق��ال:
ال��ط��اه��ري��ن13 َض��ّم ال��طُّ��ْه��ِر (ك��ال��بَ��ِق��ي��ِع) وُه��ًدى ع��ف��اٌف ( (ال��ع��ف��ي��ف��يُّ
ل��ل��ص��اب��ري��ن غ��رف��ًة ف��ي��ه��ا إِّن َرْوض��ِت��ه م��ن ال��ج��نّ��َة ادخ��ل��ي
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املحسنني أم

هوامش

كلها مرص إن القول به مقصود تعبري باليمني: مرص نعشك أخذت (1)
من الثاني الشطر ا أمَّ الفقيدة. نعش استقبال يف كبريين وعناية اهتماًما أظهرت
أجل ومن املقدَّسة، الذخائر من ذخرية يحوي كان النعش أن عن كناية فهو البيت
الذخرية هذه يسلِّم حتى بحراسته املالئكة أمني السالم) (عليه جربيل قام ذلك

بيد. يًدا لقومها
مات انقطع إذا القلب يف عرق الوتني: الصدر. من القالدة موضع النحر: (2)

صاحبه.
البحر يف املنشآت الجوار ﴿وله الكريم: القرآن ويف سفينة، جارية: (3)

كاألَعالم﴾.
مؤخرها. وسكانها: مقدمها، السفينة: جؤجؤ (4)

شاطئ من تحمل لم السفينة هذه إن يقول: الرتك، بالد يف بحر مرمرة: (5)
الثمني. الكنز وجوهر السؤدد خالصة حملت وإنما ميتة، نعش البالد تلك

الرفعة. وباملد: الضوء، بالقرص: السنى، (6)
املغيب. للشموس: واألفول آفل. جمع اآلفلني: خلعته. نضته: (7)

عظيم. ارتفاع املوت إن يقول: كأنه أعاله، الجبل: حالق (8)
الدرع. البس أي دارع، جمع الدارعني: (9)

لم املدافع فوق نعوشهم تحمل مَمْن كثري يقول األسد. مأوى العرين: (10)
يف يناله قد املظهر هذا دام فما الحمى، عن العدوان يمنعوا ولم الحق، عن يدافعوا

حقيقة. به يعتزُّ بالذي وليس خطر، بذي ليس إذن فهو مستحقه، غري الدنيا
رجل اسم حاتم: عام. كل مصيفها كان اآلستانة، يف الفقيدة قرص بيبك: (11)
بالكرم، الفقيدة اشتهرت وقد حاتمي. كرم فيقال: البالغ، الكرم يف املثل به يرضب

املحسنني. أم لها قيل ذلك أجل ومن
خديو. وزوجة خديو أم كانت العظيمة الفقيدة أن عىل البيت هذا يشري (12)
مدفن بجوار الفقيدة مدفن فيه أقيم الذي املوضع عىل علم العفيفي: (13)

قرينها.

207





فؤاد1 أمحد الدكتور

(َق��يْ��س��ون��ا)1 ع��ل��ى ب��ه��ا َم��َرْرَت داٌر ُش��ئُ��ون��ا ف��اس��ت��ه��لَّ ل��َط��ْرِف��َك أَْوَح��ْت
ال��م��ف��ت��ون��ا ال��س��اِدَر تَ��ُغ��رُّ دن��ي��ا ش��م��َل��ه��ا ��ْت وَف��ضَّ ب��ش��اش��تُ��ه��ا، غ��اَض��ت
ال��ُع��ون��ا2 ال��خ��ط��وَب َرْف��َرف��ه��ا وأَق��لَّ س��اح��ات��ه��ا ف��ي ال��ده��ِر َع��واِدي ن��َزَل��ْت
ُش��ج��ون��ا ت��ث��ور ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ م��ن ال��ِح��َم��ى أَِس��ي ع��ل��ى أس��ف ِم��ْن ف��ت��ك��اُد
وَك��م��ي��ن��ا َم��آرٍب ل��َص��يْ��ِد َش��َرًك��ا وال َع��بَ��ثً��ا، ت��ك��ن ل��م (ال��ع��ي��ادُة) ت��ل��ك
وُم��ج��ون��ا3 َض��الل��ًة تَ��ُض��ّم أَن ع��ن ُح��ُج��راتُ��ه��ا نُ��زَِّه��ْت ِس��ي��نَ��ا) (اب��ِن داُر
َج��ب��ي��ن��ا4 ��بَ��اح وال��صَّ ثَ��ْغ��ًرا، ك��ال��ف��ج��ر ��ٍل ُم��َؤمَّ أَغ��رَّ ِم��ْن ال��م��ط��ال��ُع َخ��بَ��ِت
يَ��س��ت��ش��ف��ون��ا ال��روِح) (ب��ع��ي��س��ى َم��ْرَض��ى َح��ْولِ��ه ِم��ْن ك��أَن��ه��م ال��ُوف��وِد، وِم��َن
ُم��ب��ي��ن��ا ال��س��ك��وت ف��ي يَ��ن��ِط��ق ل��ل��ن��ْشءِ ح��رٍَّة ح��ي��اٍة م��ن تَ��ص��وَّر َم��ثَ��ٌل
ُس��ك��ون��ا ال��ُخ��ش��وع م��ن وتَ��خ��الُ��ه��نَّ َح��َرك��اتُ��ه ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��ِد م��ن تُ��ْح��َص ل��م
ال��ش��اف��ون��ا5 وتَ��َغ��يَّ��َب أَْدواؤُه��م، وأَع��ض��َل��ْت ال��ُم��ْع��ِوزي��ن، ِج��راُح َج��َم��َح��ْت
ُم��ع��ي��ن��ا ال��دواءَ ب��ذَل ول��ربَّ��م��ا وب��أَج��ره ب��ِط��بِّ��ه ال��ج��واُد م��اَت
ال��ِم��س��ك��ي��ن��ا وتُ��ط��ِع��م ال��ف��ق��ي��َر، تَ��ك��س��و وت��ارًة ال��ع��ل��ي��َل، راح��تُ��ه وتَ��ُج��سُّ
وأَم��ي��ن��ا واف��يً��ا ال��ص��داق��َة َح��َم��َل ول��ط��اَل��م��ا ع��ل��ِم��ه، أَم��ان��َة أَدَّى

املعدودين، الطب نوابغ من ونابغة الخلق، حسن أمثلة من نادًرا مثاالً فؤاد أحمد الدكتور كان 1

.١٩٣١ سنة تويف وقد



(٢ (مجلد الشوقيات

ح��ي��ن��ا ال��ق��راب��ة يَ��ِص��ل أَو ب��أَب��ي��ه، ت��ارًة يُ��ح��ِس��ن األَه��ِل، ح��ق��وَق وق��ض��ى
دي��ن��ا تُ��ص��اِدف وال ع��ل��ي��ه ُخ��ل��ًق��ا ت��رى ال زم��اٍن ف��ي ودي��ٌن ُخ��ل��ٌق
ال��م��ح��زون��ا ف��ؤادَي ف��ي��ك داِو ُق��ْم ُج��س��وِم��ه��ا ق��ب��ل األَرواِح أَُم��داِوَي
ال��ن��اع��ون��ا ب��لُ��بِّ��ه ط��ار َح��ي��راَن ُم��ع��دٍَّب ُروِح ك��لَّ ب��ل��ف��ظ��ك ْح روِّ
ُظ��ن��ون��ا6 ب��ال��ق��ض��اءِ ال��ُم��َدلَّ��ُه ظ��نَّ وُربَّ��م��ا ال��ِع��ت��اَب، ل��ل��ق��َدر ك��ال ق��د
َدف��ي��ن��ا ال��ض��ل��وع ف��ي داءً ون��ِس��ي��َت ف��ش��ف��يْ��ت��ُه ُم��ح��طَّ��ٍم ك��لَّ داَويْ��َت
ِس��ن��ي��ن��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ه��مَّ ف��َح��َم��ْل��َت ول��ْح��ِم��ه��ا اتَّ��َك��أْت َدِم��ه��ا ع��ل��ى ك��ب��ٌد
ح��ن��ي��ن��ا ال��ك��ري��ِم ل��ل��وط��ن وتَ��ذوب ب��ال��نَّ��َوى تَ��ش��َق��ى ال��ح��رِب وراءَ ظ��لَّ��ْت
َم��ت��ي��ن��ا7 ��ب��اب ال��شَّ ف��ي ُخ��ْل��ًق��ا ف��نَ��َص��ْرَت (م��ص��ط��ف��ى) ال��ق��ض��يَّ��ِة ف��ج��ر ف��ي ن��اص��رَت
ال��ع��ش��ري��ن��ا ف��ي اِإلق��دام وروائ��ُع ل��واِئ��ه ت��ح��َت ال��ع��ش��ري��ن ف��ي أَق��دْم��َت
ال��ِع��رن��ي��ن��ا8 وَط��أَْط��ئُ��وا ال��ّدع��اِة ُح��ْم��ُس ل��ه��ا أَغ��َض��ى ط��ال��م��ا ُدن��ي��ا تَ��ب��ِغ ل��م
ح��زي��ن��ا9 ف��ي��ه ي��ع��ق��وَب ع��ل��ى واع��ِط��ْف س��اع��ًة ِرَك��ابَ��ك ِق��ْف (ي��وس��ُف) ُرْح��َم��اَك
َوت��ي��ن��ا؟10 يَ��ُش��قُّ أَم َج��يْ��بً��ا، أُي��ُش��قُّ ال��َج��وى ح��رِّ م��ن ال��ن��ع��ِش خ��ل��َف يَ��ْدِر ل��م
َغ��ب��ي��ن��ا11 ف��م��اَل ب��ع��ائ��ل��ه، وَق��َض��ْوا ثُ��ْك��َل��ه��ا ��َل ف��ُح��مِّ ب��ُم��ه��ج��ِت��ه، س��اروا
وال��نَّ��س��ري��ن��ا؟ ال��ورَد يَ��ُزفُّ بَ��ِه��ًج��ا ان��ث��ن��ى إِذا ال��رب��ي��ِع َرْك��ِب ف��ي أَت��ع��وُد
ب��ال��س��اري��ن��ا ��ب��ُح ال��صُّ يُ��ه��ي��َب ح��ت��ى أَْوب��ًة ال��م��ن��يَّ��ة َس��ف��ِر م��ن ه��ي��ه��ات
ج��ن��ي��ن��ا ت��م��ّج أَو ش��ي��ًخ��ا ف��ت��ردَّ ��ض��ي ت��م��خِّ ال��ف��ض��اءِ: ل��ألَرض وي��ق��اُل
وال��لِّ��ي��ن��ا؟12 بَ��ن��اِن��ه��ا ِرف��َق أَنْ��َس ل��م ي��ٌد َج��س��دي ِم��ْن أَي��ن أَب��ق��ى! ال��ل��ه
ع��ي��ون��ا تُ��ِج��ي��ُل أَو ب��راٍح، تُ��وِم��ي ص��ورًة ال��ِع��ن��اي��ُة تَ��َم��ثًَّ��ل��ِت ح��ت��ى
ِل��ت��ه��ون��ا ت��ك��ن ل��م اع��ِت��ن��اؤَك ل��وال ُك��رب��ٌة وه��ان��ت ُج��ث��م��ان��ي، ف��ج��رَرُت
َض��م��ي��ن��ا ب��ال��ش��ف��اءِ آٍس ك��ان م��ا وع��ونِ��ه��ا ال��ح��ي��اِة م��ن ال��ش��ف��اءَ إِّن
ال��ب��اك��ي��ن��ا م��ع أَب��ك��ي م��أْت��ٍم ف��ي وأَن��َزِوي ال��رِّث��اءَ، أَْرت��ج��ُل وال��ي��وَم
اآلس��ي��ن��ا!!13 م��ص��ارَع ال��م��ري��ض ويُ��ِري َوِط��بَّ��ه ال��ط��ب��ي��َب ي��ِرُث م��ن س��ب��ح��اَن

هوامش

كانت بالقاهرة عيل محمد شارع يف االسم بهذا مسجد عىل علم قيسون: (1)
يجعل الدار هذه عىل املرور إن يقول: الدموع. الشئون: منه، قريبة الفقيد دار
والسكون النباهة، بعد الخمول من الدار تلك أصاب ملا حزنًا دمًعا؛ تفيض العني

طبًعا. صاحبها لفقد وهذا والرسور، الطالقة بعد والوجوم الحركة، بعد
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العون: البيت. طرائف عليه يجعل الطاق مثل يشء الرفوف: حمل. أقل: (2)
قد الدار هذه أن يريد هذه. قبل مرَّة نزلت التي أي العون: الخطوب عوان. جمع

بها. حلَّ الذي األخري الخطب هذا قبل وخطوبه الدهر عوائق عرفت
سينا. بابن للعلم واألمانة الطب يف الفقيد يشبِّه (3)

نورها. انطفأ املطالع: خبت (4)
داء. جمع أدواء: (5)

ونحوه. وعشق همِّ من فؤاده ذهب الذي املدله: (6)
باشا. كامل مصطفى للزعيم الكبار األنصار من كان أنه إىل يشري (7)

القتال يف الصلب وهو أحمس، أو امليم، بكرس حمس، جمع حمس: (8)
والتجائهم سهم لتحمُّ الجاهلية يف تابعهم وَمْن لقريش، لقب والحمس: والعقيدة،

األنف. العرنني: الكعبة، أي للحمساء،
(عليه يعقوب بسيدنا أبيه لتشبيه ليمهد السالم)، (عليه الفقيد يشبِّه (9)

ومحنته. ابنه فراق عىل صربه يف السالم)
صاحبه. مات قطع إذا القلب يف عرق الوتني: (10)

روحه. أي مهجته، خرجت يقال: الروح، وعىل الدم عىل تطلق املهجة: (11)
يف به هللا عناية تمثلت الذين أطبائه أحد كان الفقيد أن إىل يشري: (12)

بشفائه. واعتنائهم بعالجه عنايتهم
الطبيب. وهو آيس، جمع اآلسينا: (13)

211
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ال��زم��ْن ش��ب��اِب ب��زي��ن وأَْوَدى ال��يَ��َم��ْن إِم��اِم ب��اب��ن ال��ده��ُر م��ض��ى
ع��دن1 ف��ي ال��ق��ن��ا وت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ه، ال��س��ي��وُف ت��ب��ك��ي ب��ص��ن��ع��اءَ وب��اتَ��ت
ال��ح��س��ن ف��ع��زَّ ال��ُح��س��ي��ُن، وم��اَل ال��ح��ج��اُز وض��جَّ ن��ج��ٌد، وأَْع��َوَل
ال��ُم��ُدن ف��ي م��آت��ُم��ه ��ْت وَغ��صَّ ال��خ��ي��ام ف��ي َم��ن��اح��اتُ��ه ��ْت وَغ��صَّ
يَ��زن2 ذو م��آت��م��ه ف��ي م��ش��ى ل��ل��ع��زاءِ َم��ش��ى َم��يْ��تً��ا أَّن ول��و
ال��وط��ن وس��ي��َف ال��رس��وِل، وس��ي��ف اإلل��ه س��ي��َف ك��ان ك��اس��ِم��ه ف��تً��ى
َم��ْن؟ واب��ُن ق��دُره؟ م��ا ال��ب��دُر؟ وم��ا ُح��س��ن��ه م��ن ب��ال��ب��ْدِر ��َب ولُ��قِّ
ي��ُه��ن ال��رزاي��ا ج��ل��ي��َل ْن وه��وِّ ال��ِح��َم��ى إِم��اَم ج��م��ي��الً ع��زاءً
ح��س��ن ظ��نٌّ ال��ل��ه ف��ي وظ��نُّ��ك ب��ِإي��م��ان��ه ال��ُم��ع��اُن وأَن��َت
يَ��ِزن؟ ع��ق��ٌل ِل��ل��م��وِت أَيْ��ن وم��ن ال��ق��ض��اءِ؟ ق��ل��ُب رقَّ م��ت��ى ول��ك��ن
وط��ن إِال ال��ع��رب��يَّ��ُة وم��ا ال��ن��ازح��ون ال��ع��رُب ي��ج��اِم��لُ��ك
��نَ��ن ال��سُّ وس��ْم��ُح ال��ف��روِض ع��ظ��ي��ُم ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��وم��ك وي��ج��َم��ُع
ال��لَّ��َس��ن ن��ب��يُّ ال��ص��واِب، ن��ب��يُّ واح��ٌد ن��ب��يَّ��ه��ُم وأَنَّ
ال��رُُّك��ن3 ظ��الل ف��ي اج��ت��م��ع��وا ك��م��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ت��ج��م��ع ال��ت��ي وم��ص��ُر

سنة الغرق من له رفيق إنقاذ يحاول وهو غرًقا تويف وقد يحيى، اإلمام نجل سيف األمري هو 1
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ال��َح��َزن ف��ي ��تَ��ه��ا ِح��صَّ وت��أْخ��ذ َس��ي��ف��ه��م ف��ي ال��يَ��م��اِن��ي��َن تُ��ع��زِّي
ال��ُه��تُ��ن ب��ال��ع��بَ��رات وت��ب��ك��ي��ه اإلم��اِم اب��ِن م��أْت��م ف��ي وتَ��ق��ُع��د
ال��ي��م��ن َربَ��واِت ف��ي ��ع��ِر ال��شِّ م��ن َزنْ��بَ��ٍق َري��ح��انَ��تَ��ْي وتَ��نْ��ُش��ر
ال��ُغ��ُص��ن أَع��ال��ي ف��ي ال��ج��نَ��ى رف��ي��َف ال��ف��ق��ي��ِد ُرف��اِت ف��وق ��اِن تَ��رفَّ
ال��َع��ل��ن ص��اف��ي ��ر، ال��سِّ خ��ال��ص ف��تً��ى دونَ��ه ف��ق��َض��ى واج��بً��ا، َق��َض��ى
ال��ُق��نَ��ن4 ِط��َواِل األَواِس��ي ِع��راِض ك��ال��ج��ب��ال لُ��َج��ٍج ف��ي َح ت��ط��وَّ
ال��ُج��نَ��ن5 ف��ي وال ال��دُّروع، ف��ي وال ال��س��الح ف��ي ال ال��لَّ��يْ��ِث، ِم��ْش��يَ��ة َم��َش��ى
��ف��ن؟ ال��سُّ ِغ��م��َد ع��ه��دن��اك وك��ن��ا ال��س��ي��وِف غ��م��َد ب��ح��ُر ي��ا ِص��رَت م��ت��ى
يُ��َص��ن؟ َل��ْم ولِ��ْم أُِزي��َل؟ ف��ك��ي��ف ال��ك��ري��ِم ال��ُج��م��اِن ِص��واَن وك��ن��َت
ال��يُ��ُم��ن ال��ع��ب��ق��ريِّ ال��ش��رف م��ن َف��ذٍَّة ب��ج��وه��رٍة َظ��ِف��ْرَت
ال��بَ��دن ال��ت��راَب وأَع��ط��ى إِل��ي��َك، ال��رِّف��اق دوَن ال��روَح ب��ذََل ف��تً��ى
تَ��ُه��ن ل��م ال��ُع��ال ح��ق��وُق ول��وال ال��ش��ب��اِب َم��الِه��ي ع��ل��ي��ه وه��ان��ْت
َك��َم��ن ق��د ل��ه ال��ق��ض��اءُ وك��ان أَت��راب��ه يُ��ن��ِق��ذُ وخ��اَض��ك
يَ��ُخ��ن ل��م واف��يً��ا ام��رأ وُخ��نْ��َت وم��ا ال��غ��ادري��ن ف��ي ل��ي��س ف��تً��ى غ��ْدرَت
ال��ُج��بُ��ن ال��ج��ب��ان ع��م��َر َم��دَّ وال ال��ش��ج��اِع َح��تْ��ُف ال��ش��ج��اع��ِة ف��ي
يَ��ِح��ن6 ل��م إِذا ويَ��ع��ي��ش ق��َض��ى، ال��ف��ت��ى َح��يْ��ُن ح��اَن إِذا ول��ك��ن
ال��لُّ��ُدن ال��رَّم��اِح ��َج��ر ال��سُّ أَب��و ال��رَِّض��يُّ ال��ش��ري��ُف أَيُّ��ه��ذا أَال
ال��ي��م��ن ت��راب م��ن ب��ه أَح��قَّ ال��بَ��ِق��ي��ُع ك��ان ال��ُم��روءَِة ش��ه��ي��ُد
س��ك��ن؟ ح��زي��ٍن ق��ل��ٍب ك��لِّ وف��ي ال��ُع��ف��اِة ب��دم��ِع ��ل��وه غ��سَّ ف��ه��ل
ب��ال��ِم��ن��ن أَب��ن��اءَه وأغ��رْق��َت ال��زم��اِن ص��ْرُف اب��ن��َك أَغ��َرَق ل��ق��د
أَغ��ْن؟7 (ُح��ْل��ٌو) ك��ال��ِخ��ْش��ِف ه��و وإِذ ال��ش��ه��وَر يَ��ط��ِوي ه��و إِذ أَت��ذك��ر
ال��زَم��ن؟ وَص��ْف��ُو ال��ري��اِض، وِط��ي��ُب ال��ق��ص��وِر ح��س��ُن ح��وَل��ك ه��و وإِذ
األذن؟ ف��ي ل��ذٌَّة ونَ��ْغ��م��تُ��ه ال��ع��ي��ون ف��ي ل��ذٌَّة ب��ش��اش��تُ��ه
ال��رََّس��ن؟ ف��ض��ل ال��ُم��ه��ُر الع��َب ك��م��ا يَ��َديْ��َك ف��ي ُط��رَّتَ��ه ي��الِع��ب
واْف��تَ��تَ��ن؟8 ب��ِم��ْخ��َل��ب��ِه أَدّل األَس��وَد يَ��ح��ِك��ي ك��ال��ش��ب��ل ه��و وإِذ
ال��ِف��تَ��ن؟9 ويُ��ط��ِف��ي ال��ح��روَب، يَ��ُش��بُّ ال��َع��ري��ِن وراءَ ف��ق��اَم ، ف��َش��بَّ
يَ��ُك��ن؟ ل��م ك��أْن َع��ف��اءً وأَم��س��ى ال��ه��ام��دي��ن ف��ي ص��ار ب��الُ��ه ف��م��ا
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��َج��ن وال��شَّ ب��األََس��ى ��ْل��تُ��ه��ا وف��صَّ ل��ه ِرث��اءً ال��دم��وَع ن��َظ��ْم��ُت

هوامش

عدن خليج عىل وهي هناك، املواني إحدى عدن: اليمن، حارضة صنعاء: (1)
املشهور.

عرض اسرتداد يف امللك هذا ولشجاعة األقدمني، اليمن أقيال أحد يزن: ذو (2)
كثرية. أساطري إليه أضيفت وأجداده أبيه

الكعبة. بالركن: يريد (3)
الدعائم. البناء: من األوايس الجبل. رأس وهي قنة، جمع القنن: (4)

ونحو ودروع سالح من به استرتت ما وهي بالضم، جنة، جمع الجنن: (5)
ذلك.

األجل. الحني: (6)
خياشيمه من صوته يخرج الذي األغن: الظبي، الخاء): (مثلثة الخشف (7)

الشباب. ميعة عن كناية وهذا
وتخايل به تباهى أي بمخلبه: أدل الصيد.. أدرك إِذا األسد ولد الشبل: (8)

أقرانه. عىل
يوقدها. الحروب: يشبُّ األسد. بيت العرين: (9)
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الطوير1 بك اهللا عبد

ال��ل��ِه)؟ (ع��ب��ِد ب��ع��ه��ِد ص��نَ��ْع��ت م��اذا ِذّم��ة وال��م��وّدُة ويْ��َح��َك ق��ل��ُب، ي��ا
أَّواه1 ُم��وَج��ٍع َخ��ْف��َق��َة وَخ��ف��ْق��َت نَ��ْع��ِي��ِه َع��ش��يّ��َة ج��ن��ب��ي ج��اذَب��ت��ن��ي
ال��واه��ي ال��ض��ع��ي��ُف ال��رك��ُن ب��ك ل��َه��وى َح��ب��ي��ب��ه إِث��َر ذاَب ق��ل��بً��ا آْن وَل��َو
ن��اه ال��ت��ج��لُّ��ِد ُح��س��ن ِم��ن وع��ل��ي��ك آم��ٌر ال��م��روءَِة ُح��س��ن م��ن ف��ع��ل��ي��ك
ب��ش��ف��اه ن��ح��َوه��ا ال��م��ك��ارُم ت��ه��ِوي م��ن��ازالً ال��ت��راِب ف��ي «ال��ط��ويِّ��ُر» ن��زل
وِج��ب��اه ب��م��ف��اِرٍق َم��ْوط��وءٌَة ب��م��دام��ٍع َم��م��ط��ورٌة َع��َرص��اتُ��ه��ا
وم��ي��اه2 َج��نً��ى م��ن ل��ف��اَض��ت ف��ي��ه��ا؛ ي��م��ي��ن��ه ف��وَق ال��م��وِت ي��م��ي��ُن ل��وال
ب��ال��ل��ه ع��اِرٍف ُط��ه��ٍر آِل ِم��ن وط��اه��ًرا ك��اب��ري��ن، م��ن ك��اب��ًرا ي��ا
األَن��زاه3 ال��ِج��لَّ��ِة ال��ُم��ق��س��ط��ي��َن ف��ي م��ك��انَ��ه ال��ق��ض��اءِ َع��َل��م وُم��ح��كِّ��ًم��ا
ال��ج��اه وتُ��رَّه��اِت ال��ن��ع��ي��ِم، ك��ذِب ع��ل��ى أَِع��نَّ��تُ��ه اْس��ت��ع��َص��ْت وح��ك��ي��ًم��ا
ت��يّ��اه4 وال َص��ِل��ٍف، ال ب��وداِد (راووِقِ��ه) ِم��ْن اإلِخ��واَن َس��ق��ى وأًَخ��ا
األَف��واه ع��ل��ى (ج��ائ��ل��ٍة) ك��لِّ م��ن ف��اق��ت��رح ن��ف��ِس��َك، ش��غ��َل ش��ع��ري ك��ان ق��د
زاه ب��ن��وِرَك بَ��ِه��ٍج م��ن��زٍل ف��ي َج��ْم��ُع��ه َف��اتَ��َك ح��ي��َن م��ن��ه أُن��ِزْل��َت
ُم��ب��اه5 ال��رس��وِل م��دِح ف��ي ب��ف��ت��اه ل��ع��ل��ه م��ن��ه، «َح��ّس��اَن» ع��ل��ى ف��اق��رأ
أَش��ب��اه6 آل��ِه م��ن ب��م��الئ��ٍك واتَّ��ِص��ْل َج��ّدك، ال��خ��ل��ِد ب��ن��ور وان��زل
ودواِه7 ن��واِزٍل ب��ي��ن ف��ال��ن��اُس ج��ع��ف��ٍر أَو ح��ات��ٍم ن��اع��ي ن��اع��ي��َك

.١٩١٥ سنة تويف وقد مرص، يف القانون رجال أحد كان الطوير، بك هللا عبد املرحوم 1



(٢ (مجلد الشوقيات

هوامش

الكريم القرآن ويف التأوه. كثري األوَّاه: موضعه. يف اضطرب القلب: خفق (1)
َحِليٌم﴾. َألَوَّاٌه إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ

الثمار. الجني: القوة. هنا بها يراد اليمني: (2)
ذوو عظماء ساعدة قوم الجيم): (بكرس الجلة العادلني. أي املقسطني: (3)

املتكرم. العفيف وهو نزه: جمع األنزاه: أخطار.
املرشوب. فيها يوضع التي اآلنية من ونحوها كالباطية املصفاة، الراووق: (4)

تكربًا. ذلك فوق واالدعاء الظرف قدر مجاوزة الصلف:
عليه. هللا صلوات الرسول شاعر ثابت، ابن هو حسان: (5)

الفقيد وكان جدك، عىل انزل أي الخافض، نزاع عىل منصوب جدك: (6)
النبوي. البيت آلل منسوبًا

االربمكي، جعفر به يقصد لعله جعفر: بالكرم. املشهور الطائي هو حاتم: (7)
الفقيد تشبيه واملقصود األموي، العرص يف العرب أجواد أحد جعفر ابن هللا عبد أو

بكرمهما. املثل رضب اللذين الرجلني بهذين كرمه يف
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زغلول1 باشا سعد

ف��ب��ك��اه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��رُق وان��ح��ن��ي ب��ض��ح��اه��ا وم��ال��وا ال��ش��م��س ش��يَّ��ع��وا
ف��ث��ن��اه��ا1 ف��ن��اَدى، ��ْت، ه��مَّ (ي��وش��ٌع)، أَف��َل��ْت ��ا ل��مَّ ال��رك��ِب ف��ي ل��ي��ت��ن��ي
ُدج��اه��ا2 ت��خ��ل��ع ل��م األَرض ف��ك��أنَّ ي��وُم��ه��ا س��واًدا ال��ص��ب��َح َج��لَّ��َل
وِدم��اه��ا ال��ض��ح��اي��ا ِج��راح��اِت م��ن َش��َف��ًق��ا ع��ل��ي��ه��ا تَ��ْل��َق��ْوا ان��ظ��روا
َش��ذاه��ا ال��ورد ي��ق��ط��ُر ش��ه��ي��ٍد م��ن َع��ب��رًة يَ��َديْ��ه��ا بَ��ي��َن وتَ��َرْوا
نَ��ع��اه��ا ال��م��وت��ى إِل��ى ح��ت��ى َويْ��َح��ُه!! ب��ه��ا َض��ح��اي��اه��ا ال��ح��قُّ آذن
وك��س��اه��ا ج��الالً، ال��م��وَت َك��َس��ِت ُع��ْل��ِويّ��ًة ُح��رًَّة ك��ّف��ن��وه��ا
وُس��داه��ا3 ح��قٌّ األَك��ف��اِن ل��ح��م��ُة ال��ه��دى إِال أَك��ف��ان��ه��ا ف��ي ِم��ْص��ُر
َس��ن��اه��ا4 ال��ن��ع��ش ف��ي األَب��ص��اَر يَ��ْح��ِس��ُر ب��ه��ا األَرض ع��ل��ى ال��ن��ع��ُش خ��ط��ر
واتِّ��ج��اه��ا5 س��ب��ي��الً ال��ح��قَّ ت��ؤث��ُر ع��ادت��ه��ا وِم��ْن ، ال��ح��قُّ ج��اءَه��ا
َك��راه��ا؟ ِم��ْن أَف��اَق��ْت ال��ب��ع��ِث ع��ل��ى أَم ُص��بِّ��َح��ْت ب��دف��ن م��ص��ٌر: َدرْت م��ا
أَب��اه��ا6 ال��م��وِت ِم��ْخ��َل��ب ِم��ْن ط��َل��بَ��ْت ��َرى ال��شَّ ب��نْ��َت تَ��ح��س��ب��ه��ا َص��َرَخ��ْت
ُم��ل��ت��ق��اه��ا ف��ي َط��غ��ْت ال��س��ي��ِل ُش��َع��ُب نَ��َس��ل��وا ��ا ل��مَّ ال��ن��اَس وك��أَن
ن��زاه��ا ف��ارت��دَّْت ال��رُّك��َن يَ��ل��َم��س��وَن ك��م��ا ال��ن��ع��ِش ع��ل��ى ال��رَّاَح وض��ع��وا
ال��ِج��ب��اه��ا أَم��ِس َرف��ع��وا و(ب��س��ع��ٍد) ه��اَم��ه��م (س��ع��ٍد) ي��وم ف��ي َخ��ف��ض��وا

.١٩٢٧ سنة املتوىف زغلول باشا سعد الخالد مرص زعيم 1



(٢ (مجلد الشوقيات

ف��م��ح��اه��ا؟7 ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��اع��ي َم��ش��ى ه��ل أَع��راس��ه��ا ع��ن «َزْح��َل��َة» س��ائ��ل��وا
ُدم��اه��ا8 ال��وادي ��ة ِض��فَّ ع��ن وَج��ال ��اِره ُس��مَّ م��ن ال��ُم��ْص��ط��اَف َع��طَّ��َل
ِب��ي��َع��ت��اه��ا ق��ام��ْت (ال��ن��اق��وِس) وإِل��ى (َديْ��ُره��ا) ل��ي��الً األَب��واَب ف��ت��َح
َس��م��اه��ا9 وتَ��ط��وي��ه (س��وِري��ا)، أَرُض ت��ن��ش��ُره ال��دَُّج��ى، ال��ب��رُق ص��دَع
ُس��راه��ا10 َح��رِّ ف��ي ال��ثُّ��ك��ل ك��ع��وادي َم��ْوِه��نً��ا تَ��س��ِري األَن��ب��اءَ يَ��ح��ِم��ُل
��ف��اه��ا وال��شِّ َه��ْم��ًس��ا اآلذاَن ُ تَ��ط��أ ف��اض��ط��َرب��ْت ل��ه��ا ال��ش��كُّ َع��َرَض
َرداه��ا11 َوِري��َديْ��ه��ا ف��ي ن��ف��ٍس ك��لُّ أَح��الَم��ك��م اج��م��ع��وا ق��وم ي��ا ق��ل��ُت:
أَب��اه��ا إِال خ��طَّ��ٍة ف��ي ش��بَ��ًح��ا ل��ه ي��ل��َم��ْح ل��م ال��ق��ي��ِد ع��دوَّ ي��ا
وبَ��راه��ا األَوال��ِي ُس��وق ف��ي َح��زَّ ال��ذي ب��ال��ق��ي��د ذَْرُع��َك يَ��ِض��ْق ال
ف��َع��ف��اه��ا ف��ي��ه األَح��راِر أَرج��ُل واْل��تَ��َوْت ع��ل��ي��ه، ال��رُّْس��ُل وق��َع
ُرب��اه��ا12 ه��اَم ب��ه��ا (َع��ْدٌن) ك��لَّ��َل��ْت ��ح��ى ال��ضُّ َريْ��َح��اِن ِم��ث��َل ُرف��اتً��ا ي��ا
َح��ي��اه��ا13 األَرض أَتْ��َرَع وح��ي��اة ك��رٍم م��ن ه��ي��ك��ل وب��ق��اي��ا
ُص��واه��ا14 ��ورى ال��شُّ أَن��ِظ��م��ُة وب��ك��ْت أَع��الَم��ه ب��ه��ا ال��ع��دُل ودََّع
ِف��داه��ا ال��ذل م��ن ك��ن��ت راي��ٌة ب��ه ��ْت وال��ت��فَّ ن��ع��ش��ك، َح��ض��ن��ْت
ف��وق��اه��ا ع��ن��ه��ا ال��س��ه��َم ��ى وت��ل��قَّ ��ه��ا ض��مَّ ق��د ال��ذي ال��ص��دَر ��ت ض��مَّ
ِح��م��اه��ا؟ ال��ش��ي��ُخ األَع��زُل يَ��ح��ِم��ي ك��ي��ف ق��ائ��ده��ا!! وم��ن ِم��ن��ه��ا ع��ج��ب��ي
ذُراه��ا م��ن ��ْت وَج��فَّ أَواِس��ي��ه��ا ِم��ن أَع��واُده ذََوت ال��وادي ِم��نْ��بَ��ُر
ف��اه��ا؟ أَل��ج��َم ب��م��ا ال��ُف��ص��ح��ى وَده��ا َص��ْه��َوتِ��ه��ا ع��ن ال��ف��ارَس َرَم��ى َم��ن
َده��اه��ا م��ا م��ن��ه األَج��ب��اَل وَده��ا وال��ُق��َرى أَْل��َوى ب��ال��ُم��ْدِن ق��َدٌر
يَ��داه��ا ال��م��وِت ُج��رث��وم��َة ل��م��َس��ْت ُع��ص��ب��ًة وأَرَدى (بَ��ْس��ط��ورا) غ��ال
س��ق��اه��ا ال��وط��ن��يّ��اِت َرح��ي��ِق ِم��ن أُّم��ٍة ب��س��اق��ي ال��ك��أُْس ط��اف��ت
ف��ش��ج��اه��ا َم��ل��يٍّ��ا َرنَّ س��اح��ٍر َوتَ��ٍر م��ن آذانُ��ه��ا َع��ِط��ل��ْت
أَذُن��اه��ا َع��ِش��ق��تْ��ه وأَذاٌن ِوْج��َدانُ��ه��ا ب��ه ه��اَم أَرُغ��ٌن
لُ��غ��اه��ا وأَن��غ��اِم ك��ال��م��زام��ي��ر روح��يّ��ٌة خ��ط��ب��ٌة ي��وٍم ك��لَّ
َف��اله��ا َوْح��ش َدلَّ��َه��ْت َف��َل��َواٍت ب��ه��ا أَنَّ ول��و م��ص��ًرا، َدلَّ��َه��ْت
ُم��ن��اه��ا ال��م��ق��ادي��ُر ف��ي��ه أَن��َف��ذَْت َح��ْوِض��ه وح��ام��ي ال��ح��قِّ ذائ��ُد
ش��راه��ا أَص��ل م��ن اآلس��اَد ت��أْخ��ذُ يَ��ٌد (ال��ب��ي��ت) م��ن (س��ع��دا) أََخ��ذَْت
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زغلول باشا سعد

وُس��ه��اه��ا ال��ثُّ��ريّ��ا م��ن��ه��ا َس��ل��َم��ْت ل��َم��ا ُروٍح ذي غ��ي��َر أَص��ابَ��ت ل��و
َدواه��ا أَع��ي��ا ال��ت��ي ال��ده��ر ِع��لَّ��ُة ق��ّف��ازه��ا ف��ي ال��ط��بَّ ت��ت��ح��دَّى
ِوج��اه��ا إِال أَق��رانَ��ه يَ��نَ��ْل ل��م َض��يْ��َغ��ًم��ا ن��اَل��ْت اإلذِن وراءِ م��ن
وان��ت��ب��اه��ا وُرق��اًدا، ول��س��انً��ا، يَ��ًدا ال��ن��اِس أَْص��رَح ت��ص��اِرْح ل��م
َم��ط��اه��ا يَ��ْع��َر ول��م ��اه��ا، ُخ��فَّ يَ��ْه��َد َل��ْم آَدَم م��ن األَع��واُد ه��ذه
ُخ��ط��اه��ا15 م��ن ن��ص��ي��ٌب َح��يٍّ��ا ي��ُف��ت ل��م (ب��ِم��ن��ا) وم��ال��ْت (ُخ��وف��و)، ن��َق��َل��ْت
وَرف��اه��ا َش��ق��اءً، وال��ح��ي��ات��ي��ن: وِص��بً��ا ش��يْ��بً��ا، ال��ُع��ْم��ري��ِن: ت��ْخ��ِل��ُط
ت��اله��ا م��ا إِال ��َة ��فَّ ال��ضَّ ع��َرَف أَب��ًدا يَ��ط��ف��و ال��دم��ِع ف��ي َزْوَرٌق
ش��ف��اه��ا ي��وم��ا ب��ه��ا َخ��فَّ ف��إذا آث��اِره ع��ل��ى ال��ثَّ��ْك��ل��ى ت��ه��َل��ع
ب��ن��اه��ا ال��ح��ّق ص��خ��رِة م��ن أم��ٌة دًم��ا (س��ع��ٍد) ع��ل��ى ال��دم��َع ت��س��ُك��ُب
َص��ف��اه��ا ُص��مِّ ف��ي ه��و وإِب��اءٍ يَ��نْ��بُ��وِع��ه��ا ف��ي ه��و َل��يَ��اٍن م��ن
َف��ت��اه��ا ب��ال��ح��قِّ اإلي��م��اَن واس��ت��َق��ى َك��ه��لُ��ه��ا ع��ل��ي��ه ال��ح��قَّ ��َن لُ��قِّ
َرج��اه��ا أَل��َق��ت ق��ائ��ده��ا وع��ل��ى ودًم��ا وأَْم��نً��ا، م��االً، ب��ذََل��ْت
ف��ق��ض��اه��ا ب��ح��ق��وٍق واب��ت��َل��تْ��ه ب��ه��ا أَوف��ى ��ًة ِذمَّ ��ل��تُ��ه ح��مَّ
نَ��واه��ا16 ووَْع��ث��اءَ األَس��ِر، ُغ��رب��َة دون��ه��ا ��ى ت��ل��قَّ س��ب��ع��ي��َن اب��ُن
ُق��ُط��ب��اه��ا م��ن��ه أَق��َرُب م��ن��زٍل إِل��ى األَرِض، َع��َدن م��ن س��ف��ٌر
َف��أواه��ا إِل��ي��ه��ا ال��ن��س��َر دف��َع ص��خ��رٍة ف��ي ب��ه أَْل��َق��ى ق��اه��ٌر
ن��ف��اه��ا وال��ب��رِّ ال��ب��ح��ر ف��ي ُدّرٌة ت��اج��ه ف��ي م��ن��زَل��ه��ا ك��ِرَه��ْت
س��واه��ا؟ ال��دُّرِّ م��ن يَ��ن��ِف ْل��م ِل��َم ش��اِن��ئَ��ه��ا واس��أَل��وا اس��أَل��وه��ا،
نَ��م��اه��ا ُح��رٍّ م��اج��ٍد ب��ح��ي��اتَ��ْي ُح��ّرًة س��ع��ٌد ال��ثَّ��وَرَة وَل��َد
س��واه��ا ف��ي يَ��ْزَه��ْد ال��زَّه��راءَ يَ��ِل��ِد وَم��ْن ن��س��الً، غ��ي��َره��ا تَ��م��نَّ��ى م��ا
ب��ل��بَ��اه��ا17 وم��اَج��ْت َع��يْ��نَ��يْ��ِه ب��ي��ن أَش��ب��ال��ه��ا م��ن ال��غ��اب��ُة س��ال��ت
َج��ن��اه��ا ف��ي ل��ِم��ص��ٍر ال��خ��ي��َر وَق��َض��ى ف��رِع��ه��ا ف��ي ل��ه��ا ال��ل��ه ب��ارك
ُم��ن��ت��داه��ا؟18 ويَ��ْرَف��ْع ، ال��ح��رِّ ب��ال��دِم ُدْس��ت��وَره��ا ل��ه��ا يَ��ك��تُ��ْب ل��م أََو
ُم��ن��ت��ه��اه��ا وح��قٌّ ح��قٌّ َص��ْدُره��ا ص��ورًة ف��ك��ان��ت ك��ت��ب��ت��اه��ا، ق��د
ُج��ذاه��ا تَ��خ��م��د ل��م ال��ح��قِّ س��ي��ل ف��ي ث��ورًة إِال ال��ث��ائ��ُر َرق��َد
ف��رع��اه��ا19 وَف��ِت��يٍّ��ا راَح��تَ��يْ��ِه، ف��َك��َوْت ص��ب��يٍّ��ا تَ��والَّه��ا ق��د
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َح��داه��ا20 أَْع��يَ��ْت ك��لَّ��م��ا ولِ��س��انً��ا ُم��س��ت��ن��ِه��ًض��ا ق��ل��ًم��ا ف��ي��ه��ا ج��اَل
َل��ظ��اه��ا ال��ن��اِس أَّوَل ��ى ف��ت��ل��قَّ بُ��رك��اِن��ه��ا ف��ي ب��ال��ن��ف��س ورَم��ى
َع��ص��اه��ا؟21 (ِف��ْرَع��ْوَن) وج��ه ف��ي ق��ذََف��ْت يَ��ٍد ِم��ْن (م��وس��ى) ب��ع��د أَع��ِل��م��ت��م
وش��اه��ا22 — ق��وم ي��ا — ال��رِّق وج��ُه ش��اَه ص��ارخ��ًة ن��ادب��ًة َوِط��ئَ��ْت
ِل��واه��ا َم��ن��ص��وِر األَيّ��اِم ظ��اف��ِر ُم��س��ت��ك��ِب��ٍر م��ن ب��ال��ِك��بْ��ر َظ��ِف��َرْت
ُظ��ب��اه��ا تَ��ْص��ُح ل��م ال��ه��ن��ِد وس��ي��وُف ح��وَل��ُه نَ��ش��اَوى ��ّم ال��صُّ ال��َق��ن��ا
أَراه��ا؟ ب��ع��ي��ن��يَّ ب��األَم��ِس ك��ن��ُت ُح��رٌَّة ن��ف��ٌس َع��يْ��نَ��يَّ ِم��ْن أَي��ن
ون��داه��ا ب��ي ِب��ش��ُره��ا وتَ��واَص��ى ن��ف��س��ه��ا َه��زَّْت أَق��ب��ل��ت ك��لَّ��م��ا
َوف��اه��ا؟ م��ن ش��يءٌ ال��ن��ف��ِس وادِّك��اُر ادََّك��َرْت ف��م��اذا ال��م��اض��ي، وج��َرى
ِص��ب��اه��ا ِت��م��ث��اَل ��نِّ ال��سِّ وراءِ م��ن وأَرى ف��ي��ه��ا، األَيّ��اَم أَل��م��ُح
َع��اله��ا؟ ��يْ��ُب ال��شَّ أَم ��يْ��َب، ال��شَّ َع��َل��ِت نَ��ض��رًة تَّ��ن��َدى ح��ي��َن أَدري ل��س��ُت
ِب��ن��اه��ا َم��ْوف��وٌر وْه��َي َف��تَ��َداَع��ى ه��ي��ك��ل��ه��ا ف��ي ال��س��ب��ع��ون َح��لَّ��ت
بَ��ه��اه��ا ال��َم��ْزُح يُ��ذِه��ب ل��م َم��َزَح��ْت ف��ِإن ْت، ج��دَّ إِذا ال��ن��ادي َرْوع��ُة
ِرض��اه��ا غ��اي��اِت ال��ودُّ ويَ��ن��اُل ُس��خ��ِط��ه��ا ب��أَق��ص��ى ال��ُع��ذُْر يَ��ظ��َف��ُر
ِع��داه��ا ع��ن وِح��ْل��ٌم ��ْف��َح، ال��سَّ يُ��ش��ب��ه ��اده��ا ُح��سَّ ع��ل��ى ص��ب��ٌر ول��ه��ا
ه��واه��ا ف��ي وتَ��ج��ِري ال��ن��ف��َس ت��أْخ��ذ ض��اح��ك��ًة ص��ف��ح��ًة أَن��َس��ى ل��س��ُت
ف��رواه��ا َح��ن��ي��ٌن ��بِّ ل��ل��صَّ َج��دَّ ال��ه��وى ك��ِرواي��ات وح��دي��ثً��ا
وت��اه��ا23 اخ��ت��اَل األَع��زِل ��م��اِك ل��ل��سِّ ُوِه��بَ��ْت ل��و َص��ْع��َدًة وق��ن��اًة
َرث��اه��ا؟ ال��ش��م��َس يَ��رثِ��َي أَن س��م��تُ��ه إِذا ك��ن��ُت ق��ل��ٌم م��نِّ��ي أَي��ن
َم��داه��ا دوَن ف��َك��ب��ا ال��م��راث��ي ف��ي وَج��رى (س��ع��ٍد)، ي��وم ف��ي خ��ان��ن��ي
تُ��ق��اه��ا تَ��ن��َس ف��ل��م ال��دن��ي��ا أَن��ُع��َم أُوتِ��يَ��ْت ن��ف��ٌس ال��ل��ه ن��ع��ي��م ف��ي
َزه��اه��ا ال��ِع��ل��ُم وال ب��ال��م��ق��ادي��ِر، َغ��رَّه��ا تَ��نَ��اَه��ى ل��ّم��ا ال��ِح��َج��ى ال
ُه��داه��ا ال��ش��كِّ َح��يْ��َرِة م��ن خ��ال��ًص��ا ُم��ؤِم��نَ��ًة أَوَّاب��ًة ذََه��بَ��ْت
إِل��ه��ا ال��ف��اِن��ي ال��ع��اَل��ِم وراءِ م��ن ورأَْت ض��ع��ي��ًف��ا َخ��ْل��ًق��ا آنَ��َس��ْت
دع��اه��ا24 م��ا َ«َوص��ي��ٍف» ي��وم ل��ي��تَ��ه س��اَرَع��ْت إِال ال��ح��قُّ دع��اه��ا م��ا

هوامش

وثنى فأجابه الغروب يؤجل أن هللا دعا إرسائيل، بني أنبياء أحد يوشع: (1)
غروبها. عن الشمس
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زغلول باشا سعد

ضوءه. وغطى كساه الصبح: جلل (2)
اللحمة. ضد السدى: الثوب، به سدى ما اللحمة: (3)

ضعيفة. كليلة يردُّها أي األبصار: يحرس (4)
العدل. به يقصد الثاني: الحق املوت. به يقصد األول: الحق (5)

األسد. أنثى الرشى: بنت (6)
زحلة يف يصطاف كان الفقيد نعي وقت الشعراء أمري أن إىل البيت يشري (7)

لبنان. مصايف إحدى
النهر من الضفة املساء. يف الحديث إخوان وهم سامر، جمع مار: السُّ (8)
الرخام. من املثال يعملها الصورة وهي دمية. جمع الدمى: الجانب. الوادي: ومن

وقطع. شق صدع: (9)
ساعة. بنحو بعده أو الليل، نصف املوهن: (10)
الجسم. رشايني أحد الوريد، مثنى الوريدان: (11)

املرتفعة األمكنة الربوات: ربواتها. رءوس أي رباها، هام الجنة. عدن: (12)
فيها.

املطر. الحيا: مأل. أترع: (13)
الطريق يف يوضع حجر وهي — الصاد بضم — صوة جمع الصوى: (14)

بها. يهتدى كعالمة
الفراعنة. مرص ملوك من ومنا: خوفو. (15)

املشقة. أو العرس، الطريق الوعثاء: (16)
األسد. أنثى وهي — كقطاة — لباة جمع اللبا: (17)

الربملان. املنتدى: (18)
شبابه. مقتبل يف وهو العرابية الثورة يف باشا سعد عمل إىل يشري (19)
وزجرها. ساقها أي اإلبل، حدا قولهم: من حداها، تعبت. أعيت: (20)

يف ورد كما فكانت بالعصا، وسحرته لفرعون موىس تحدي إىل إشارة (21)
يأفكون». ما «تلقف القرآن:

قبح. أي الرق: وجه شاه (22)
لتثقيف. تحتاج فال مستوية، نبتت التي هي الصعدة: الرمح. القناة: (23)
يسمى صغريًا كوكبًا أمامه ألن بالرامح؛ أحدهما يوصف نريين، كوكبني أحد السماك:
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إن يقول يشء. أمامه يوجد ال حيث باألعزل، اآلخر ويوصف ورايته، السماك رمح
الرامح. السماك عىل وتباهى به الختال السماء يف األعزل للسماك منح له قواًما له
ممتلكات فيها توجد التي القرية وهي وصيف، مسجد يقصد وصيف: (24)

بها. قىض والتي الزعيم،
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املوسيقيفردى1 الشاعر

ب��اِق��ي��ْه وَم��ح��اِس��نُ��ه م��ض��ى ال��ع��اِل��يَ��ْه وال��ن��ع��م��ة ال��ع��ق��ِل ف��ت��ى
ن��اِديَ��ه تَ��ِزن ل��م َم��ِل��ٌك وال أُنْ��َس��ُه ت��ك��ن ل��م ُس��وَق��ٌة ف��ال
ن��اح��ي��ه ِذك��ره��ا م��ن تَ��خ��ُل ول��م بَ��ل��دٌة ِط��ي��ب��ه��ا ِم��ن تَ��ْخ��ُل ول��م
ال��ق��اف��ي��ه يُ��نْ��ِط��ق ب��ق��اف��ي��ٍة ال��وَرى َغ��نَّ��ى ه��و إِذا ي��ك��اُد
ال��غ��ال��ي��ه أَل��ح��انَ��ه َض��مَّ إِذا ال��نُّ��ح��اِس ب��ع��ُض ال��م��اس ع��ل��ى يَ��ِت��ي��ُه
ح��اك��ي��ه ن��اط��ق��ًة ال��ع��وِد ع��ل��ى أَوت��اُره ال��ن��ف��س ف��ي وتَ��ح��ك��م
ال��خ��اف��ي��ه َس��ري��َرتَ��ه��ا وتُ��ف��ِش��ي أَوط��اِره��ا م��وض��َع وت��ب��ل��غ
ث��ان��ي��ه! ل��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��ُس ه��ي ل��ه األَغ��اِن��ي ف��ي آي��ٍة وك��م
غ��ادي��ه ِم��ْن وال��رع��ُد ال��ب��رُق ق��ل: ال��ع��اِرف��ون ب��ه��ا تَ��ن��اَدى م��ا إِذا
ال��غ��ان��ي��ه ع��ل��ى ال��ُح��ِل��يِّ َف��َخ��ْف��ُق ب��ه��ا َج��ْه��ٍر ب��ع��َد َه��َم��ُس��وا ف��ِإن
زاه��ي��ه1 َش��ِب��ي��ب��تُ��ه��ا و(َع��يْ��دا) ال��َم��ِش��ي��َب وج��از (ف��ردى) ش��اب ل��ق��د
ال��خ��ال��ي��ه األَْع��ُص��ِر ف��ي ه��ي ك��م��ا ال��زم��اِن ل��ه��ذا ِم��ص��َر تُ��م��ثِّ��ُل
ال��س��اري��ه ال��رَُّؤى ت��ل��ك ون��ن��ش��د ب��ه��ا ال��ل��ي��ال��ِي ت��ل��َك ون��ذك��ر
ال��م��اض��ي��ه أَيّ��اَم��ن��ا ون��نْ��ُدُب ال��ُم��ن��َق��ِض��ي ِع��زِّن��ا ع��ل��ى ونَ��ب��ك��ي
ال��ب��اك��ي��ه األَس��رِة م��ع ون��ب��ك��ي نُ��ع��زِّي��ُك��ُم (ف��ردى)، آل ف��ي��ا
راويَ��ه ل��ه ال��زم��اُن يَ��ِق��لُّ ش��اِع��ًرا ب��م��ف��ق��وِدك��م َف��َق��َدن��ا

.١٩٠١ سنة تويف وقد العامليني، إيطاليا أعالم أحد فردي املوسيقي الشاعر 1
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هوامش

للفقيد. تمثيلية رواية عيدا: (1)
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باشا1 أباظة إسامعيل

س��اري��ا ال��خ��ل��د م��ن ك��اف��وًرا ��وع تَ��ضَّ َم��ْض��َج��ًع��ا ( األَب��اظ��يِّ (ب��ال��َك��ْف��ر ال��ل��ُهُ س��ق��ى
ال��َغ��وال��ي��ا1 َم��ّس (يُ��ْرِدي��َن) ث��رى ك��أَّن ِط��ي��ِب��ه نَ��ْف��ح م��ن (بُ��ْرِدي��َن) ثَ��رى يَ��ط��ي��ب
يَ��م��ان��ي��ا2 ال��ِغ��راِر َم��ص��ق��وَل ال��س��ي��َف ح��َوى وَج��نْ��َدٍل َص��ف��ي��ٍح م��ن ِغ��م��ًدا َل��َك ف��ي��ا
ن��اب��ي��ا3 يُ��ْل��ف ول��م ه��يّ��ابً��ا، يُ��ْل��َف ف��ل��م َغ��ْربَ��ُه ال��ن��وائ��ب ف��ي اس��ت��َل��ْل��ن��ا وك��ن��ا
ظ��ام��ي��ا ال��ق��وِم ب��اط��ُل ع��ن��ه��ا ��ر ت��أَخَّ ِح��ي��اَض��ه يَ��ح��ِم��ي ال��ح��قِّ دوَن اه��ت��زَّ إِذا
ف��ادي��ا ال��م��اُل وال ي��وًم��ا، بَ��َط��ش��ْت إِذا ع��اص��ًم��ا ال��ج��اُه ال ل��ل��م��وت، ي��ٌد َط��َوتْ��ُه
ذاوي��ا ��نِّ ال��سِّ ف��ي ال��ُع��وِد ُج��ف��وِف وع��ن��َد َرِف��ي��ِف��ِه ع��ن��د األَع��م��اِر ِص��ب��ا ت��ن��اُل
ال��رواس��ي��ا ال��ج��ب��اَل ال��تُّ��ْرب ف��ي ويَ��ْح��ُط��ْط��َن ال��ث��رى ف��ي ��ْه��َد ال��شَّ تُ��نْ��زُل ال��م��ن��اي��ا وب��ع��ُض
ال��َج��وازي��ا؟ ال��راح��ل��ي��ن ع��ن��َد ��ْل��ُت أَأَمَّ ف��َويْ��َح��ُه��م! ال��راح��ل��ي��ن، يَ��رث��ي ي��ق��ول��ون:
ح��اذي��ا يُ��ص��اِدُف ق��د وم��ث��االً ل��ه��م، أُْس��َوًة ال��ح��يَّ أَج��ع��ل أَن ح��س��ًدا أَبَ��ْوا
وش��ان��ي��ا ل��ل��رُّف��ات ح��س��وًدا َوَج��ْدُت ح��ق��وَق��ه أَْق��ِض��ي ال��م��يْ��َت رثَ��يْ��ُت ��ا ف��ل��مَّ
راع��ي��ا ال��ع��ه��د ح��اف��َظ ل��ح��يٍّ ف��ل��س��َت ل��ه��ال��ٍك ال��ع��ه��وَد ت��ْرَع ل��م أَن��ت إِذا
ن��ائ��ي��ا وادي��ك غ��ي��ِر ب��واٍد وَه��بْ��ُه أٍَخ م��ن ع��ه��َدك ال��م��وُت يَ��ْط��ِويَ��ن ف��ال
ال��ت��الق��ي��ا ت��س��ت��ب��ع��دان ِب��تُّ��م��ا وإِن ع��ن��َده��ا الِق��ي��ه أَن��ت ب��أَرٍض أَق��ام

الجمعية يف املتبوع الصوت صاحب كان املرصية، البالد يف الزعماء رساة أحد باشا: أباظة إسماعيل 1
املحمودة. الوطنية باملواقف حافالً ً تاريخا خلفه ترك أن بعد ١٩٢٧ سنة تويف وقد الترشيعية،



(٢ (مجلد الشوقيات

ح��ال��ي��ا ب��ال��م��ف��اِخ��ر ع��ه��ًدا وح��لَّ��يْ��ُت خ��ل��ي��ق��ًة ب��ال��ث��ن��اءِ ح��ي��اًة َرث��يْ��ُت
َدراري��ا4 وُم��ْرًدا أَق��م��اًرا، َم��ش��اِي��َخ س��م��اُؤه ت��ب��اَرْت ق��د ب��ي��تً��ا وع��زَّيْ��ُت
وال��ن��واِح��ي��ا أَق��ط��اَره��ا ال��نَّ��َدى أَظ��لَّ ب��س��اح��ٍة وان��ِزْل (إِس��م��اع��ي��ُل) ال��ل��ه إِل��ى
وال��َم��ع��اص��ي��ا َس��يْ��ِب��ه��ا ف��ي ال��تُّ��َق��ى تَ��لُ��فُّ س��م��ائ��ه��ا وراءَ ال��ك��ب��رى ال��رح��م��َة تَ��َرى
راج��ي��ا ال��ع��ف��َو وال ت��وَّابً��ا، ��ف��َح ال��صَّ وال الِئ��ذًا ال��ظ��لَّ يَ��م��ن��ع ال َم��ِل��ٍك ل��دى
ه��ي��ا م��ا وْه��َي ُدن��ي��اؤه تُ��ْل��ِه��ِه ول��م ِدي��نَ��ُه يَ��نْ��َس ل��م ال��م��رءَ ك��ن��َت وأَق��س��ُم
ق��اض��ي��ا5 واألَرام��ِل ال��ي��ت��ام��ى ل��ح��اِج ق��ض��اؤه��ا َع��زَّ ال��ح��اج��اُت إِذا وك��ن��َت
خ��ال��ي��ا ب��ال��ن��ف��س ال��ل��ي��َل ت��ق��وم وك��ن��ت ج��م��اع��ًة ب��ال��م��ل��وِك تُ��ص��لِّ��ي وك��ن��َت
غ��ال��ي��ا يُ��ْع��َط ل��م ال��خ��ي��راِت؛ يَ��ص��ن��ع ف��ال َوِس��ي��ل��ًة ال��م��ل��وك ج��اِه م��ن يُ��ْع��َط وَم��ن
ح��ام��ي��ا6 يَ��ْل��َق ل��م ال��ح��قُّ ف��ي��ه ��َت ت��ل��فَّ م��وق��ٍف ك��لِّ ف��ي ال��نَّ��ْدَب ال��ج��ريءَ وك��ن��َت
ث��ان��ي��ا ل��ل��ع��زم — األَخ��الُق َج��لَّ��ت وإِن — أَج��ْد ف��ل��م ال��رج��اِل ب��أَخ��الِق بَ��ُص��رُت
ال��طَّ��واِش��ي��ا ال��َخ��ِص��ّي ك��اف��وَر وق��دََّم ك��ث��ي��رًة ُف��ح��والً يُ��ح��ي��ي م��ا ال��ع��زِم م��ن
ه��اج��ي��ا ال��ش��ع��ر رت��ب��ِة ع��ن وأَن��زل��ُه م��ادًح��ا ال��ق��ص��ائ��د َربِّ ِم��ْن ح��طَّ وم��ا
راض��ي��ا ك��ن��َت إِن ال��م��دِح ُزوُر ه��و وال س��اخ��ًط��ا ك��ن��َت إِن ال��ه��ج��َو ال��ب��ي��اُن ف��ل��ي��س
ه��اِدي��ا ال��ن��اِس ف��ي ال��م��ص��ب��اَح ب��ه َح��م��ل��َت وَوْح��يُ��ه ال��ك��ري��ِم ال��ل��ِه ُه��دى ول��ك��ْن
ال��دَّواج��ي��ا7 ال��رَّج��اَم ال��م��وت��ى ع��ل��ى تُ��ض��ئُ وت��ارًة ن��وٌرا، األَح��ي��اءِ ع��ل��ى تُ��ف��ي��ض
األَوان��ي��ا يُ��نْ��ِس��ي ال��خ��م��ِر ِع��تْ��َق إِّن أَال ُم��خ��لَّ��ٌد وال��ب��ي��اُن تَ��ْف��نَ��ى، ه��ي��اك��ُل
زاك��ي��ا8 ال��ج��وان��ِب، م��ح��م��وَد ال��ذَّام، م��ن ءًا ُم��بَ��رَّ ال��ح��م��ي��ِد) ع��ب��ِد (أَب��ا ذه��بْ��ت
ال��م��س��اوي��ا يَ��ْخ��لُ��ق��ون ون��اٍس ذُن��وبً��ا، ال��ُع��ال يَ��رى زم��اٍن ف��ي ال��م��س��اِوي ق��ل��ي��َل
م��اض��ي��ا9 ن��ش��رن��اك ح��ت��ى ت��س��ت��رح ف��ل��م ِغ��م��ُده ��اه تَ��ل��قَّ ك��ال��م��اض��ي ط��َوي��ن��اك
ع��ال��ي��ا ال��م��س��ام��ع ف��ي ح��دي��ثً��ا وك��ن��ت ُم��ج��ِم��ٍل س��ي��رَة األَف��واه ع��ل��ى ف��ك��ن��َت
واف��ي��ا ال��ن��اُس يَ��رى أَن ع��ج��ي��بً��ا ف��ك��اَن ِح��ق��ب��ًة ال��م��ل��ك ف��ي أَدن��اَك ل��َم��ْن َوَف��يْ��َت
ال��ل��ي��ال��ي��ا َوردُّوا ال��ذك��رى، ل��ن��ا وه��اُج��وا َض��ّج��ًة َم��ْوتِ��َك آث��ار ع��ل��ى أَث��اروا
ن��ازي��ا10 ال��ِح��ْق��ِد م��َن يَ��س��َل��م ول��م ��ا، ُم��ِل��جٍّ ال��ه��وى يَ��أَْم��ن ل��م ال��ت��اري��َخ س��ابَ��َق وَم��ن
وال��ُم��ح��اب��ي��ا ِم��ن��ه��م��و، ال��ُم��الح��ي َع��رف��َت ِج��ي��ِل��ه��م ت��اري��َخ األَح��ي��اءُ وَض��َع إِذا
آت��ي��ا11 ك��ان م��ا األَح��داِث م��م��ن وه��ان م��ض��ى ال��ذي ه��ان ال��دس��ت��وُر س��ل��م إِذا
وال��ت��ن��اس��ي��ا12 َص��ف��َح��ن��ا ع��ل��ي��ه َس��َدْل��ن��ا ألَج��ل��ه ِل��ل��ي��ال��ي ذَنْ��ب ك��لُّ أَال
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عيلهبجت1

ال��زك��يّ��ا؟ ال��م��رءَ ال��ثَّ��رى ف��ي وَح��طُّ��وا َع��ِل��يَّ��ا دَف��ن��وا أَن��ه��م أَح��قٌّ
َرِض��يَّ��ا؟ وال ال��ت��راِب، وج��ه ع��ل��ى َس��ْم��ًح��ا األَخ��الق م��ن ت��رك��وا ف��م��ا
��ْم��َه��ِريَّ��ا ال��سَّ ال��َخ��ف��ي��َف ال��ُح��َف��ر إِل��ى وأَْل��َق��ْوا ال��م��اض��ي ب��ال��ض��اح��ك َم��ض��ْوا
واألَع��ج��م��يَّ��ا؟ ف��ص��ي��َح��ه��ا أَص��اب ُم��ِل��مٍّ ع��ل��ى ال��ل��غ��اِت َع��ْوُن َف��َم��ْن
َخ��ِل��يَّ��ا م��ن��ه��ا م��ك��انُ��ه وب��ات ح��ن��ي��نً��ا ُم��َص��رَِّف��ه��ا َف��َق��َدْت ل��ق��د
ِريَّ��ا ال��َع��بَ��َراِت م��ن ب��ف��ائ��ض��ٍة ت��ب��ك��ي ال��ُف��ْس��ط��اَط يَ��َر يَ��نْ��ُظ��ْر وم��ن
ال��ثُّ��َريّ��ا؟ ن��ح��َو ِرك��ابُ��ه��ا وك��ان ع��ل��ي��ه��ا ِق��َح��ًة ال��ث��رى يَ��ْم��ِش أَل��م
َخ��ِف��يّ��ا وَج��ال دارًس��ا، ف��َج��دَّد َع��ِل��يٌّ م��واض��ع��ه��ا ع��ن ��َب َف��نَ��قَّ
نُ��ِؤيَّ��ا وال تُ��ِري��َك ِدَم��نً��ا ف��ال ُرس��وًم��ا اح��ت��َج��بَ��ْت ُج��ْه��ُدُه ول��وال
ال��َولِ��يّ��ا وال ال��ن��ص��ي��َر تَ��ِج��د ف��ل��م تَ��َولَّ��ى وق��د ال��ف��ن��وُن ��تَ��ت ت��ل��فَّ
َح��ِف��يَّ��ا؟ م��ح��ت��ِف��ًظ��ا وي��روُح ب��ه��ا، يُ��غ��ال��ي يَ��غ��دو َم��ْن اآلث��اَر: َس��ل��وا
ال��ُح��ِل��يَّ��ا؟ خ��زائ��ن��ه��ا ف��ي ��ُف يُ��َص��فِّ ك��ج��وه��ريٍّ ال��رُّف��وَف ويُ��نْ��ِزلُ��ه��ا
وال��دَِّع��يَّ��ا ال��ُم��َق��ّل��َد ِغ��ِب��َي وال ِم��ن��ه��ا ال��ُح��رَّ ال��َع��ِت��ي��َق َج��ِه��َل وم��ا

اليتيمة بهذه بهجت» «عيل له املغفور والعاديات العلم فقيد شوقي» «أحمد البيان أمري رثى 1

ومعجزة السحر أخذ من أخذة الكريم، القارئ يراها كما وهي تأبينه، حفلة يف قيلت التي العصماء
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ال��ُم��َح��يَّ��ا م��اءَ ال��َق��ذَى ع��ن وص��ان َدن��اي��ا م��ن ال��م��ش��ارَب ع��اف ف��ت��ًى
األَب��يَّ��ا ت��ِج��ِد ل��م ب��ن��ي��ِه َع��َج��ْم��َت م��ا إِذا زم��ٍن ف��ي ال��ن��ِف��س أَب��يُّ
ال��دَّن��يَّ��ا ال��ذن��َب يَ��َرْونَ��ه ول��ي��س رأًْس��ا ال��ن��اس ي��راه أَن ت��ع��وََّد
َش��يَّ��ا األَخ��الق ع��ن ي��غ��ن��ي وال نُ��ُف��وًس��ا ي��ب��ن��ي ال ال��ع��ل��َم َوَج��ْدُت
َغ��ِويّ��ا َص��ِح��بَ��ْت إِْن األَخ��الق ِم��َن ا َح��دٍّ أَض��لَّ ال��س��الح ف��ي أَر ول��م
َس��ِويَّ��ا ُم��ك��ت��ِم��الً وُخ��ذُْه ع��ل��ي��َك، يَ��ْف��ُس��ْد تُ��نْ��ِص��ْف��ُه ال ك��ال��س��ي��ف، ه��م��ا
َدِويَّ��ا م��ن��ه تَ��م��ت��ل��ئ ل��م وإِن خ��ي��ًرا األَوط��اَن أَت��رَع غ��دي��ٌر
األَِت��يّ��ا ��ي��َل ال��سَّ يُ��ْع��ِج��ُز ق��د ب��م��ا خ��ش��وٍع ف��ي ال��ج��داوُل ت��أْت��ي وق��د
َوض��يَّ��ا ال��س��اري يُ��ع��ج��ُب س��راًج��ا وك��ان��ْت ط��ِف��ئَ��ْت، ُم��َع��لِّ��ٍم ح��ي��اُة
َص��ب��يَّ��ا أَْح��بُ��و ب��ن��وره��ا وُرح��ُت َس��ن��اه��ا إِل��ى ال��ق��اب��س��ي��ن س��ب��ق��ُت
أَْل��َم��ِع��يّ��ا؟ ب��ال��م��ع��لِّ��م ل��َك وَم��ْن أَل��َم��ِع��يٍّ أَري��ٍب ع��ل��ى أَخ��ذُْت
َغ��ب��يَّ��ا َف��ْدًم��ا أَو ال��ق��ل��ِب، غ��ل��ي��ظ َف��ظٍّ��ا ت��ل��ق��اه ُم��ع��لِّ��ٍم وُرب
ِع��ص��يَّ��ا ردَُّه��ُم ال��م��ي��الد م��ن س��ي��وًف��ا َل��ه��ا ال��ب��ن��ون ان��ت��دب إِذا
ال��س��اِم��ريَّ��ا ك��ان َض��لَّ ه��و وإِن ُم��وَس��ى ك��ان ال��م��ع��ل��ُم َرَش��د إِذا
ه��ديَّ��ا ان��س��اُق��وا ال��ح��ري��ة إِل��ى وف��اق��وا َخ��َل��ْوا م��ع��لِّ��ِم��ي��َن وُربَّ
ِص��ِل��يَّ��ا ب��ه��ا ال��ظ��ال��م��ي��ن ل��ن��ار وك��ان��وا ال��دن��ي��ا، ظ��ل��م��َة أَن��اروا
بُ��ك��يّ��ا ان��َدف��َع��ْت «ال��م��ط��ريَّ��ة» ع��ل��ى ب��وٍم» «ب��ن��اِت ُ نَ��ِس��ي��ت وم��ا أَِرْق��ُت
ال��ذَِّك��ي��ا ال��َوْه��ُم داَخ��َل وق��ب��ل��ي َش��رٍّا َف��َوِه��ْم��ُت وت��أَوََّه��ْت، ب��َك��ْت
ال��ح��ذيَّ��ا م��ا ق��ل��ب��ُت أَن ض��الالً م��ن��ي وك��ان ، ال��ح��ذَيَّ ل��ه��ا ق��ل��ب��ُت
غ��يّ��ا ف��زَع��م��ُت ل��س��انَ��ه َج��ِه��ْل��ُت ط��ي��ٍر ل��س��اِن خ��ل��َف ال��َغ��يْ��َب َزَع��ْم��ُت
نَ��ب��يّ��ا ب��ي��ن��ه��م��و ال��ب��وُم وص��ار ق��وٌم ال��ط��ي��ر ع��ن��د ال��غ��ي��َب أَص��اب
ال��ُج��ْرُه��ِم��يّ��ا وأَْف��َع��ى ف��م��ه، ع��ل��ى َس��ِط��ي��ًح��ا وج��دوا َغ��نّ��اه��م��و إِذا
َدِويَّ��ا ل��ه��ا ال��ط��وي��ل م��ن وراش ق��ب��ل��ي تَ��ن��وَخ ش��ي��َخ ال��غ��رب��اُن رم��ى
َش��ِق��يَّ��ا ب��ه ل��ح��م��ُه��ّن وُغ��وِدَر ل��ح��ٍم ك��لُّ ن��اج��ذيْ��ِه م��ن ن��ح��ا
ُم��ْق��َل��تَ��يّ��ا ال��َم��ن��اَح��ِة ع��ل��ى نَ��َف��ْض��ُت ح��ت��ى ال��َغ��ْم��َض وج��دُت ف��م��ا نَ��َع��ْس��ُت
َم��ْس��َم��َع��يّ��ا يُ��ف��اج��ئُ ل��م وَح��قٌّ ِص��ْدق وب��الُغ ن��ذي��رٌة ف��ق��ل��ُت:
َع��ل��يَّ��ا َم��ص��رُع��ه ع��زَّ خ��ل��ي��ٌل ال��ب��َواِك��ي بَ��َك��ِت ال��ذي ول��ك��نَّ
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ع��ب��ق��ريّ��ا ال��م��ن��يّ��ِة ظ��ل��َم يَ��ج��ْد ع��ب��ق��ريٍّ ِب��ُح��رٍّ يُ��ف��َج��ْع وَم��ن
ال��نَّ��ِع��يَّ��ا يُ��ْح��ِص��ي ال األَح��ب��اِب م��ن ف��يُ��ك��ِث��ْر ُم��دَّتُ��ه تَ��ت��راَخ وم��ن
��ه��يَّ��ا ال��شَّ ال��ع��ذَب ح��دي��ثَ��ك وه��اِت ال��م��ن��اي��ا م��ن َع��َل��يَّ أَق��ِب��ْل أَخ��ي،
نَ��ِج��يّ��ا أَو ب��ال��م��ق��اب��ر س��م��ي��ًرا ن��ام��ت ال��دُّوُر م��ا إِذا أَع��ِدم ف��ل��م
َوِف��يَّ��ا ِخ��الٍّ أَو ب��اَت، ه��ن��ال��َك َح��ِم��ي��ًم��ا ِل��َدًة ال��دَُّج��ى يُ��ذكِّ��رن��ي
َف��ِريَّ��ا ال��دن��ي��ا ُزْخ��ُرُف يَ��ُك أَل��م ح��قٌّ وْه��َي ب��ال��م��ن��يّ��ة نَ��َش��ْدتُ��َك
ال��َخ��ِب��يَّ��ا ال��م��ع��ن��ى واك��ِش��ِف تَ��ك��لَّ��ْم، ل��ف��ٍظ ب��ع��د م��ع��نً��ى ال��م��وَت َع��رْف��َت
َح��يَّ��ا؟ تُ��ْل��َف ل��م ل��و ت��م��وت أَك��ن��َت ف��ان��ُظ��ْر ال��م��وُت ال��ح��ي��اة م��ن أَت��اك
َم��ل��يَّ��ا ل��ه��ا ص��بَ��ْرَت إِذا ت��ص��ي��ر إِل��ي��ه��ا أَض��داٌد ول��ألَش��ي��اءِ
ط��يَّ��ا يَ��ط��وي��ه��ّن َوراِن ال��دَّ م��ن س��ك��وِن إِل��ى ال��ن��ج��وِم وُم��نْ��َق��َل��ُب
ال��ُم��ِض��يَّ��ا أَن��ت��ظ��ُر ال��رَّْح��َل ش��َدْدُت إِن��ي ال��م��اض��ي��ن؛ ع��ن ف��َخ��ب��رن��ي
ال��ُم��ِط��يّ��ا وال ال��ط��ري��َق ل��م��ح��وا وم��ا إِل��ي��ه ُح��ِم��ل��وا م��ن��زالً ل��ي َوِص��ْف
َغ��ِن��يَّ��ا؟ ب��ه ال��ف��ق��ي��ُر ثَ��وى وك��ي��ف ف��ق��ي��ًرا ل��ه ال��غ��ن��يُّ أَت��ى وك��ي��ف
ِزيَّ��ا ال��تَّ��ج��ري��ِد س��وى ي��ق��ب��ل ف��ل��م ش��تَّ��ى األَزي��اءَ ل��ه َل��ِب��ُس��وا ل��ق��د
َع��ِش��يّ��ا ب��ه ال��ي��ه��وُد ق��ذف وَم��ْن ن��ه��اًرا واف��ى َم��ْن ف��ي��ه س��واءٌ
وِريَّ��ا ِش��بَ��ًع��ا ب��ه َم��ّرْت وَم��ْن وج��وًع��ا َص��ًدا ال��ح��ي��اة ق��ط��ع وَم��ْن
ن��ِع��يَّ��ا ل��ه تُ��ِح��سُّ م��ا وآَخ��ُر ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ��ِت َض��جَّ وَم��يْ��ٌت
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واالجتامع والتاريخ السياسة متفرقاتيف

اْلِمْرصيَُّة اْلَجامَعُة

«١٩٣١ سنة املرصية الجامعة منشآت افتتاح حفلة يف «أنشأها

األَح��الُم ��ت وص��حَّ م��ص��ُر، َردَّت��ك وس��الُم ت��ح��ي��ٌة ال��ب��الِد، ت��اَج
وم��ق��ام ج��الل��ٌة — «ف��ؤاُد» ي��ا — ل��ك ك��اله��م��ا ال��رف��ي��ُع؛ وال��ُم��ل��ُك ال��ع��ل��ُم
واألَق��الُم1 األَع��الُم، ظ��لِّ��ك ف��ي ُس��ل��ط��اِن��ه: ف��ي ال��م��أْم��وُن ف��ك��أَن��ك
األَع��الم ل��ه ت��س��م��و م��ا ال��ع��ل��ِم ف��ي أَل��ق��اب��ه م��ن ال��غ��رُب إِل��ي��ك أَه��َدى
واإلع��ظ��ام ال��ت��ق��دي��ُر ل��ك ي��س��ع��ى ج��م��اع��ٍة وك��لِّ م��م��ل��ك��ٍة، ك��لِّ م��ن
األَع��الُم؟ ك��أَن��ه��ا ��ام��خ��اُت ال��شَّ ��ح��ى ك��ال��ضُّ ال��زواه��ُر ال��ُغ��َرُف ه��ذه م��ا
اإلظ��الم ب��ه ُم��نْ��َص��ِدٌع ك��ال��ص��ب��ِح ٍر ُم��نَ��وِّ ال��ع��م��وِد م��رف��وِع ك��لِّ م��ن
األَوه��ام ُق وت��م��زَّ َع��َرص��اِت��ه، ع��ل��ى ال��ك��ب��رى ��يَّ��ُة األُمِّ ت��ت��ح��طَّ��م
وِدع��ام ل��ح��ض��ارٍة وق��واع��ٌد َم��ن��ارٌة ال��ف��اِط��م��يُّ ال��ب��ن��اءُ ه��ذا
وَح��م��ام بُ��ل��ب��ٌل ف��ي��ه��ا َس��يَ��ِرنُّ وأَي��ك��ٌة ل��ل��ول��ي��ِد، َ تَ��َه��يَّ��أ م��ه��ٌد
وُم��ق��ام َم��ن��زٌل ل��ل��ع��ب��ق��ريّ��ِة ورك��نُ��ه ال��س��ب��ي��ِل، ن��وُر ُش��ُرف��ات��ه
األَق��س��ام2 وتُ��وَه��ُب ، ِظ��لِّ��ِه��نَّ ف��ي ال��ص��بِّ��ا م��ع ال��ح��ظ��وُظ ت��ج��ِري وم��الع��ٌب
ِع��ص��اُم3 وذاك تُ��َس��وُِّده، ن��ف��س ل��ه م��ا ه��ذا ال��ِف��تْ��ي��اُن، ب��ه��ا ي��م��ِش��ي
ُك��رام4 ال��م��ل��وِك ال��ص��يِّ��ِد م��ن نَ��ْف��ٌس ب��ُرك��ِن��ه وط��ال أَواِس��يَ��ُه، أَل��َق��ى
األَع��م��ام وال ك��رم، ع��ن ��رن ق��صَّ ق��د ��اُت ال��َع��مَّ ال إِس��م��اع��ي��َل، آِل م��ن
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ُه��م��ام ال��م��ل��وك وادي ع��ل��ى ب��ان إِح��س��انَ��ه��م وال ��تَ��ه��م، ِه��مَّ يُ��ْع��َط ل��م
يَ��ن��ام ل��ي��س ال��غ��اي��اِت ع��ن ش��ع��ٌب يُ��ِع��ي��نُ��ه ح��ائ��َط��يْ��ه، ف��ؤاٌد وب��ن��ى
أَع��الُم؟ ل��ه وب��دت ث��م��راتُ��ه، َدنَ��ْت ه��ل غ��رَس��َك، ال��ف��اروِق أَب��ا اُن��ظ��ر
وال��ش��ام؟ ُم��ش��اط��ًرا ال��ع��راُق وأَت��ى ال��َج��نَ��ى ف��م��ه وف��ي ال��وادي ان��ث��ن��ى وه��ل
ح��ام��وا ال��م��ن��اه��ل ع��ل��ى ِم��ْص��َر ُش��ب��اُن م��دي��ن��ٍة وك��لِّ ع��اص��م��ٍة ك��لِّ ف��ي
َدوام ل��ل��ع��اِري��ات م��ا ه��ي��ه��ات! ونَ��ْج��تَ��ِدي اآلخ��ِري��ن ن��س��ت��ع��ي��ُر ك��م
ِق��ي��ام ال��رَّح��ي��ِل داع��ي إِل��ى نَ��َش��أ أَرِض��ه��م خ��م��ائ��ِل ف��ي يَ��ْرَع��ى ال��ي��وَم
غ��م��ام ي��دي��ك ِك��ل��ت��ا م��ن يَ��س��ق��ي��ه يَ��زْل ول��م ِب��راَح��تَ��يْ��َك، َغ��َرْس��َت ح��بٌّ
األَك��م��ام وراءَه تَ��ن��وءُ ث��م��ًرا ُس��وق��ِه ق��وائ��ِم ع��ل��ى أَن��اَف ح��ت��ى
ط��ع��ام ل��ل��غ��اب��ري��ن وب��ع��ي��ُده ول��ي��م��ٌة ل��ل��ح��اض��ري��ن ف��ق��ريُ��ب��ه
واإلق��دام ال��ص��ب��ُر يُ��ن��ي��ُل ف��ي��م��ا ِج��ي��ل��ِه وص��ال��ِح ل��ف��اروٍق ِع��ظ��ٌة
األَق��وام ي��ت��ش��بَّ��ُه ب��َس��راِت��ه��ْم يَ��َزْل ول��م ع��ل��ي��ه، تَ��ح��ذُو ونَ��م��وذٌج
واإلل��ه��ام إِل��ي��ه ال��ج��م��اُل يَ��أْوي ع��ال��يً��ا ل��ل��ذخ��ائ��ِر َص��ْرًح��ا ش��يَّ��دت
ُرك��ام ف��ي��ه األَس��ف��اِر وج��الئ��ُل ط��وائ��ٌف ف��ي��ه ال��ُك��تْ��ِب ُع��ي��وُن َرفٌّ
ِض��راُم5 ي��ل��ت��ه��ْم��ه ل��م ك��أَْن ح��ت��ى س��ال��ًم��ا ك��ن��ُزِك ع��اد إِس��ك��ن��دِريَّ��ُة،
وَس��الم الَم��َس��ْت، م��ا ع��ل��ى بَ��ْرٌد أَن��ام��ٌل ال��ح��ري��ق َل��َه��ِب م��ن ��تْ��ُه ل��مَّ
يَ��ل��ت��ام ب��ُع��ْرِف��ه��ا ال��زم��اِن ُج��ْرُح راح��ٌة ال��ق��دي��م��ة ِج��راَح��تَ��ِك وأََس��ْت
ِرم��ام وْه��َو ال��م��ج��ِد تَ��ل��ي��َد بَ��َع��ثَ��ْت وربَّ��م��ا ال��َف��خ��اِر، م��ن ال��ط��ري��َف تَ��َه��ُب
يُ��راُم؟ ك��ي��ف االس��ت��ق��الَل أَرأَي��َت يُ��ق��اُم؟ ك��ي��ف ال��ع��ل��م ُرك��َن أََرأَي��َت
وِزم��ام ج��م��اع��ٍة، ل��ك��لِّ ح��اٍد وال��ُع��ال ال��ح��ض��ارِة ُس��ب��ِل ف��ي ال��ع��ل��ُم
تُ��ض��ام ح��ي��َن األَوط��اِن وَم��ث��اب��ُة ب��ان��يً��ا ت��ن��ُش��ُد ح��ي��َن ال��م��م��ال��ِك ب��ان��ي
ق��يَ��ام؟ وال��ن��ب��وِغ ل��ل��ع��ب��ق��ريّ��ِة ف��ه��ل ال��وادي، ف��ي ال��ع��ل��م ُرب��وُع ق��ام��ُت
األَج��س��ام ه��ي ت��ع��ل��ي��ٍم ُدوِر أَو ث��ق��اف��ٍة ُدوِر وك��لُّ ال��ح��ي��اُة، ف��ه��م��ا
ك��الم ال��ب��ي��اُن وال ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن، ح��ق��ي��ق��ٌة يَ��ْص��ن��ع��اه ل��م م��ا ال��ع��ل��ُم م��ا
ِزح��ام ِم��ص��َر آم��ال م��ن وع��ل��ي��ك ف��ْرَح��ٌة ح��ول��ك ال��ع��ل��ِم، ِم��ه��َرج��اَن ي��ا
ِع��ظ��ام وْه��ي ال��ده��ر، ف��ي أَع��ي��اُده وال ال��وادي، م��واس��ُم أَش��ب��ه��تْ��َك م��ا
األَه��رام وق��ام��ت ال��بُ��ن��اُة، ق��ع��د ُص��ب��ِح��ه ب��ش��اش��ة ف��ي ن��ه��اًرا إِال
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واآلَك��ام ال��رَّبَ��واُت، ف��اه��ت��زَّت ِع��زِّه م��واك��ِب م��ن «خ��وف��و» وأَط��ال
وال��ه��ام ل��ِع��زه، ال��ِج��ب��اُه ت��ْع��نُ��و ُم��ْع��ِرٍق ال��ح��ض��ارة ف��ي ب��ت��اٍج يُ��وِم��ي
ِج��س��ام ع��ل��ي��ه ُدَوٌل وت��أَل��ف��ْت ُم��َع��ظَّ��ًم��ا ال��ُع��ص��وِر ف��ي ��َل ت��ن��قَّ ت��اٌج
واإلس��الم ال��دس��ت��وِر، وم��راش��ُد ال��ه��دى ف��ي��ه َم��َش��ى ب��ه اض��ط��ل��ع��َت ��ا ل��مَّ
ِوس��ام ��ف��اُف وال��ضِّ زْه��ٌو، ف��ال��ن��ي��ُل وُح��ْس��نَ��ه ال��رب��ي��َع م��واك��بُ��ك َس��ب��ق��ْت
واإلِن��ع��ام ع��ل��ي��ه ال��ن��واُل س��ب��غ م��ن��ك��ِبً��ا َه��زَّت ال��ف��ي��ح��اءُ ال��ج��ي��زُة
األَن��غ��اُم أَيْ��ك��ه��ا ف��ي وت��رّددْت ِط��ي��بَ��ه��ا ��ْت وم��شَّ زخ��ارَف��ه��ا، ل��ب��س��ت
ِح��زام إِل��ي��ه ل��ل��دن��ي��ا ويُ��ش��دُّ ِف��ن��اؤه يُ��َح��جُّ َه��رًم��ا زدت��ه��ا ق��د
األَي��ام وت��ك��ت��ُب ال��ث��ن��اءَ، تُ��ْم��ل��ِي درج��اِت��ه ع��ل��ى غ��ًدا ال��ق��روُن ت��ق��ُف
أَع��وام ك��ه��ول��ٍة خ��ي��ِر ج��ه��د م��ن وراءَه��ا ال��ش��ب��اِب، ف��ي ج��ه��ٍد أَع��واُم
ت��م��ام ي��داك ت��ب��ن��ي م��ا ول��ك��ل ت��م��اَم��ُه ي��دي��ك ع��ل��ى ال��ب��ن��اءُ ب��ل��َغ

ِمْرص بَنُْك

مايو يف مرص» «بنك أساس يف األول الحجر بوضع االحتفال مجلس يف «أُنِْشَدْت
.«١٩٢٥

��ي��ادا ال��ِقٍ ونُ��ع��ط��ي��ه��ا ونُ��ن��ك��ُره��ا، نُ��غ��اَدى أَو ب��ال��ح��وادِث، نُ��راَوُح
وال��ج��ه��ادا ال��م��واق��َف ج��زِت وال ��ح��اي��ا ال��ضَّ رع��َت وم��ا ون��ح��َم��ُده��ا
اتّ��ح��ادا واش��ت��رِت األَح��الِم، م��ن خ��ي��االً ب��اَع��ت��ن��ا ال��ل��ُه؛ ل��َح��اه��ا
ُف��راَدى6 ن��ل��ق��اه��ا ال��ي��وَم ون��ح��ُن ج��م��ي��ًع��ا ن��ل��ق��اه��ا أَم��ِس م��ش��يْ��ن��ا
ال��ف��س��ادا نُ��ن��اق��َش��ه��ا أَن َع��َج��ْزن��ا ح��ت��ى اإلص��الح، ع��ن أَظ��لَّ��تْ��ن��ا
ال��َع��ت��ادا7 ن��ج��ُد ف��ال ونَ��ل��ق��اه��ا، ال��ص��ي��اص��ي نَ��ِج��ُد ف��ال تُ��الِق��ي��ن��ا،
ت��ف��اَدى أَو َق ت��م��زَّ ن��اٍب وال ظ��ف��ٍر ب��غ��ي��ِر ��ب��اَع ال��سِّ َل��ِق��َي وَم��ْن
نُ��س��ادا أَن ال��س��ي��ادَة ��م��ن��ا تَ��وهَّ ح��ت��ى ال��ح��قِّ ُع��لُ��وِّ م��ن َخ��ف��ض��ن��ا
وال��نِّ��ج��ادا ال��ح��م��ائ��َل ت��ن��ازْع��ن��ا ا َردٍّ ل��ل��س��ي��ِف نَ��ن��ْل ل��م ��ا ول��مَّ
َرش��ادا تَ��ق��ِل��بُ��ُه ال��َغ��يَّ ت��ج��ئُ زوٍر أَق��واِل ع��ل��ى وأَق��ب��ل��ن��ا
وال��ِم��دادا م��ن��ه��ا ال��طِّ��ْرَس َرح��م��ن��ا ق��ْرٍن ب��ع��َد إِل��ي��ه��ا ُع��دن��ا ول��و
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ون��ادى أَع��يُ��ن��ن��ا ب��ي��ن ت��ض��اءََل ح��ي��ٍن م��ن��ذُ س��م��ع��ن��ا س��ح��ٍر وك��م
تَ��ع��اَدى ب��ل��ٍد ف��ي ح��لَّ ه��و إِذا أَرٍض ب��ك��لِّ ل��ل��ع��دوِّ ه��ن��ي��ئً��ا
وال��ِودادا ال��ق��راب��َة َق��َط��َع إِذا وال��م��ع��ال��ي ل��ل��س��ي��ادِة وبُ��ع��ًدا
��وادا وال��سَّ ع��ن��ه��ا ال��ن��ْشءَ خ��دْع��ن��ا م��ن��ه��ا الب��دَّ ح��ق��ي��ق��ٍة وربَّ
ُم��رادا َع��ُظ��م��ت أَن��ف��ٍس ب��ه��ّم��ِة ع��ال��ج��وه��ا ع��ل��ي��ه��ا ط��ل��ع��وا ول��و
ِع��ن��ادا ل��ه تُ��ِع��دُّ وآون��ًة ص��بَ��ًرا األَي��ام ل��ح��ادِث تُ��ِع��دُّ
��ع��ادا ال��صِّ ��ق��َة ال��م��ث��قَّ وب��ال��ُخ��ل��ق ال��م��واض��ي ال��ب��ي��َض ب��ال��نُّ��ه��ى وت��خ��ِل��ف
ف��ح��ادا ب��ن��ا، أَح��سَّ ب��ل��غ��ن��اه��ا ف��ل��ًم��ا ن��اح��ي��ًة، ال��َح��ظَّ ل��م��ح��ن��ا
��دادا وال��سَّ األَْريَ��ِح��يَّ��َة، يُ��ح��بُّ ع��ب��ق��ريٍّ��ا إال ال��ح��ظُّ ول��ي��س
وَرادا وَم��َش��ى، ت��اج��ًرا، ��َل تَ��نَ��قَّ ُح��وَّل��يٍّ زم��اٍن ب��ن��و ون��ح��ن
ال��ع��ب��ادا ب��اع أَو ال��س��وق، ف��ي َش��رى ِب��س��وٍق ل��ه ال��ِع��ب��اُد ق��ع��د إِذا
أَج��ادا م��ا ��ِص ال��ُم��َش��خِّ دم��ع وف��ي ك��ت��اٍب ف��ي ال��ع��واط��ُف وتُ��ع��ج��ب��ه
ف��ؤادا َح��ْوَزتِ��ه خ��ل��ِف م��ن نَ��رى أَنَّ��ا ال��دس��ت��وِر ع��ل��ى ��ن��ن��ا يُ��َؤمِّ
ارت��دادا َوه��َب ِل��م��ا ن��خ��ش��ى وال ل��ف��ض��ٍل ن��رج��وه ال��ف��اروِق أَب��و
(ال��م��ك��ادا)8 ب��األَم��ِس ��ب��ن��اه ول��قَّ ف��خ��ًرا األَف��واَه ب��اس��م��ه م��ألْن��ا
َج��َواَدا ف��ن��س��ت��ج��دي ون��س��أَل��ه ح��ك��ي��ًم��ا ف��ن��س��ت��رِع��ي نُ��ن��اج��ي��ه،
��م��ادا وال��ضِّ ُج��رٍح، ك��لِّ وم��رَه��َم وال��م��ف��دَّى ال��م��ح��بَّ��َب، ي��زِل ول��م
وج��ادا ف��س��ق��ى، غ��م��اُم��ُه، وص��اَب ف��َروَّى ال��وادي، َم��ْص��رُف ��ق تَ��دفَّ
تُ��ن��اَدى ص��ال��ح��ٍة ل��ك��لِّ ب��م��ص��َر نُ��ف��وٌس ف��ي��ه ف��ت��ن��اف��َس��ْت دع��ا
اج��ت��ه��ادا تُ��ق��دُِّم��ُه وأَح��ي��انً��ا وم��االً ِث��ق��ًة ع��ونَ��ه��ا تُ��ق��دُِّم
وش��ادا ب��نَ��ى، ال��ك��ه��وُل ب��ن��ِت ك��م��ا ج��م��ٌع ال��ق��وِم ش��ب��اِب م��ن وأَق��ب��َل
اح��ت��ش��ادا ال��دار ف��ي ك��ال��ن��ح��ل وه��م ال��خ��الي��ا ال��داِر ج��وان��َب ك��أَن
ال��ِع��ه��ادا9 أَْرَض��ى ال ال��تِّ��ب��َر، ُس��ق��ي��ِت ال��ع��وال��ي ال��ِه��َم��ِم م��ن داًرا ف��ي��ا
��دادا ال��شِّ دع��ائ��َم��ِك ب��نَ��ى وح��ي��َن ح��رٍب اب��ُن ��َس��ِك أَسَّ ح��ي��َن ت��أَنَّ��ى
أتِّ��ئ��ادا يُ��ْع��َط ل��م ال��ب��نَّ��اءُ إِذا ب��ن��اءٍ ف��ي ال��م��ت��ان��ُة تُ��رَج��ى وال
ُرق��ادا أَو ال��م��خ��يَّ��ل، أَم��ان��يَّ ن��راه��ا ك��نّ��ا ال��ت��ي ال��داَر ب��ن��ى
ال��ِب��ع��ادا ال��ِه��َم��َم ل��ه رِك��بَ��ْت إِذا َم��َراٌم ن��ف��ٍس ع��ل��ى يَ��بْ��ُع��ْد ول��م
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أَرادا إِن آدَم اب��ِن ك��َم��ق��ِدَرِة ت��ع��ال��ى ق��درتِ��ه ب��ع��َد أََر ول��م
ال��ج��ي��ادا ف��اخ��ت��رَق ��بْ��َق، ال��سَّ يَ��روُم وش��كٍّ ري��ب ف��ي وال��ن��اُس ج��رى
يُ��ع��ادى أَن ِد ال��م��ج��دِّ ش��أِْن وم��ن بَ��ن��اه��ا ح��ت��ى دونَ��ه��ا وع��وِدَي
وك��ادا َس��ع��ى ال��ول��يُّ إِذا ع��ل��ي��َك ع��ُدوٍّ أَع��َدى ِم��ْن ال��ك��ي��ُد يَ��ه��وُن
وان��ط��ي��ادا10 ال��م��ش��ارِق ف��ي ُع��لُ��وٍّا ت��ج��لَّ��ى إِذا ك��ال��ن��ه��اِر ف��ج��اءَت
وال��نِّ��ض��ادا ال��خ��زائ��َن ونُ��ن��ِزل��ه��ا ف��ي��ه��ا األَم��واِل ك��رائ��َم ن��ص��وُن
زادا ��ل��َن ُح��مِّ ق��د ال��نَّ��ْح��ل ُرج��وَع ت��أِْوي ثُ��مَّ ف��ت��ك��ِس��ُب، ونُ��خ��رُج��ه��ا،
َس��م��ادا َط��ع��َم��ْت وال ُس��ق��يَ��ْت، وم��ا أغ��لَّ��ْت أَرًض��ا م��ث��َل��ه��ا أََر ول��م
وزادا أَدَّى ل��ه رج��ع��وا إِذا ل��ق��وٍم م��االً ُم��س��ت��ْودًع��ا وال
ال��ب��الدا تَ��غ��َش��ى ف��روُع��ه��ا وتِ��ل��ك أُص��والً نُ��ث��بِّ��تُ��ه��ا ع��ج��ٍب وم��ن
ِع��م��ادا ب��ه��ا األَس��اِس ق��ب��َل َس��م��ا إِل��ي��ه��ا ش��وٍق م��ن ال��ُق��ْط��َر ك��أَّن
ورادا م��اًس��ا أَس��اَس��ه��ا َج��ع��ْل��ُت ��ي َك��فِّ األَرِض ك��ن��وَز َم��ل��ك��ْت ول��و
ِم��ه��ادا ل��ه��ا ال��ن��يِّ��راِت ف��رش��ُت ل��ُح��ك��م��ي َع��نَ��ْت ال��ن��ج��وَم أَن ول��و

مْرصَ بَنْك َداُر

«١٩٢٧ سنة يونيو يف مرص لبنك الجديدة الدار افتتاح حفلة يف لتُنَْشَد «نظمها

َم��ن��ام ط��وِل ب��ع��َد ت��ن��بَّ��َه َش��رٌق األَح��الِم م��ن وَص��ح��ا ال��ه��وى، نَ��ب��ذَ
وَس��ق��ام َف��تْ��َرٍة بَ��ق��اي��ا إِال َص��ْح��ُوُه وأَق��ب��ل س��الم��تُ��ه، ث��ابَ��ْت
اآلج��اِم؟ ف��ي يُ��ن��اُم ال��ه��واِن أََع��ل��ى يَ��نَ��ْم، ف��ل��م ُه��نْ��َت! اآلج��اُم: ب��ه ص��اح��ْت
ِح��م��ام ُس��ك��وِن ف��ي ع��ي��ٍش ح��رك��اُت َح��ي��اِت��ه��م ُج��ُه��ُد ال��ك��ه��ِف وراءَ أَُم��ٌم
األَيّ��ام وِرح��ل��َة ال��ح��ي��اة، َس��ف��َر واس��ت��أن��ف��وا ال��ك��َرى، م��ن ال��ع��ي��وَن ن��ف��ض��وا
األَق��وام غ��واب��ِر ب��ي��ن ف��اْع��ُدْدُه ُم��َغ��بِّ��ٌرا ال��زم��اِن َرْك��ِب ف��ي ل��ي��س َم��ْن
َم��رام ك��لَّ يَ��ُرْم��ن ذَه��بْ��َن ِه��َم��ٌم ق��ب��ي��ل��ٍة وك��لِّ ح��اض��رٍة ك��لِّ ف��ي
ِل��ج��ام ب��ِن��ص��ِف يَ��ع��دو ج��ام��ٍع أَو أَرس��اِن��ه ع��ل��ى ُم��م��ت��ن��ٍع ك��لِّ ِم��ن
ح��اِم ول��ل��ِك��ن��ان��ِة تُ��س��ت��ب��اُح، ال ال��ت��ي ال��ل��ِه ِك��ن��ان��ُة أَن��ِت ِم��ْص��ُر، ي��ا
س��ام ب��َط��ْرٍف ال��دُّن��ي��ا ��ِل��ي وت��أَمَّ غ��اي��ات��ه��ا ف��ي اآلم��اَل اس��تَ��ق��ِب��ل��ي
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ُه��م��ام أَغ��رَّ َم��ِل��ٍك راح��تَ��ْي م��ن تَ��ل��ي��ِده ب��ع��َد ال��م��ج��ِد َط��ري��َف وُخ��ِذي
ويُ��ح��ام��ى ِح��ي��اِض��ه��م، دوَن ويَ��ذوُد وُح��ق��وِق��ه��م ق��وِم��ه، ِب��ُس��ْؤدد يُ��ْع��نَ��ى
اِإلق��س��ام ف��ي إِل��ي��ِك ب��ال��ح��اِن��ث��ي��ن نُ��وَّابُ��ه وال ال��ع��ال��ي، ت��اُج��ِك م��ا
ب��دواِم؟ آذَنَ��ْت ح��االً أََع��ِل��ْم��ِت وبُ��ؤَس��ه��ا ال��ح��ادث��اِت نُ��ْع��َم��ى َج��رَّبْ��ِت
األَح��الم ع��ل��ى نُ��ْغ��َل��ْب ف��ل��م نَ��َزَل��ْت وط��ال��م��ا ال��ح��ادث��اُت، إِل��ي��ن��ا َع��بَ��َس��ْت
اآلالم نَ��واِزَي ��دون ويُ��َرقِّ ِج��راَح��ه��م يَ��ْض��ِم��دون ب��ق��وٍم َوثَ��بَ��ْت
األَق��دام ُم��ثَ��بِّ��ُت ِن��ْع��َم وال��ح��قُّ وك��ف��اِح��ه��م س��الِح��ه��م ك��لُّ ال��ح��قُّ
وِخ��ص��ام ِش��ح��نَ��ٍة ع��واق��ِب وع��ل��ى ُه��دنَ��ٍة ف��ي ُم��ْل��ِك��ه��م ح��ائ��َط يَ��ب��ن��ون
واإلِح��ج��ام اإلق��داِم بَ��ن��و إِنَّ��ا أَح��ِج��م��ي أَو أَق��ِدم��ي، ل��ل��ح��وادث: ق��ْل
ن��ي��ام غ��ي��ُر ف��ن��ح��ُن َوثَ��بْ��َن ف��ِإذا س��اَل��َم��ْت ال��ل��ي��ال��ي إِذا ال��ن��ي��اُم ن��ح��ن
ِج��س��ام ال��ُغ��ي��وِب َخ��ْل��َف ل��ح��وادٍث ب��ق��يّ��ٌة ال��ج��م��ي��ِل ال��ص��ب��ِر م��ن ف��ي��ن��ا
األك��راِم11 َم��ن��ازَل ال��ُم��ن��َزل��ون ال��ِق��َرى ع��ل��ى ال��ُم��ل��ت��ق��وَن ال��ُوف��وُد أَي��ن
��ام؟ ال��شَّ ف��ي أُم��يَّ��ًة وال��خ��اِل��ف��وَن أَح��ب��اِره ع��ن ال��ُق��ْدَس ال��وارث��ون
اإلس��الم؟ ح��ض��ارَة ف��ي��ه يَ��ب��ن��ون ب��ي��اِن��ه��ا ون��وِر ال��ُف��ْص��ح��ى ال��ح��اِم��ل��و
اإلِظ��الم؟ َح��واِش��َي ال��ض��ي��اءِ ل��مَّ بُ��ْره��اِن��ه��ا ف��ي ال��ش��رَق ويُ��ؤلِّ��ف��ون
غ��رام ك��لِّ وراءَ ال��دي��اِر وَه��َوى ��ل��وا ف��ت��َح��مَّ أَوط��اِن��ه��م، إِل��ى ت��اق��وا
ِزم��ام؟ ف��ض��َل ال��ُف��س��ط��اِط إِل��ى وثَ��نَ��ْوا س��اع��ًة ال��رَّك��ائ��َب ح��بَ��س��وا ل��و ض��رَّ م��ا
األَع��الم ��َح ُم��ل��مَّ أَغ��رَّ ي��وًم��ا أَي��اِم��ه إِل��ى ش��اه��ُده��ْم ل��يُ��ض��ي��ف
… األَوه��اِم ع��ل��ى ُم��م��ت��ِن��ًع��ا ك��ان م��ا ح��ق��ي��ق��ًة ع��اَد ك��ي��ف ويَ��س��َم��َع وي��رى
ال��ح��ك��اِم ��ِة ِه��مَّ م��ن ال ب��ال��ق��ي��د، ُم��ك��بَّ��ٌل وه��و ال��م��ح��ك��وِم ِه��ّم��ِة ِم��ْن …
وس��الِم12 ل��ت��ح��يّ��ٍة ��َع��ْت وت��ج��مَّ ُم��ح��م��ٍد ِم��ه��رج��ان ف��ي ال��ت��ق��ْت ِم��ص��ُر
األَق��الم وم��وك��ُب ال��ب��ي��ان، ُع��ْرُس ف��ك��أَن��ه ل��ه، َم��ن��اك��بَ��ه��ا َه��زَّْت
��ام13 ت��مَّ أَب��و ف��ي��ه وك��أَن��ن��ي ��وِريَّ��ٌة َع��مُّ ال��ف��ت��ح ف��ي وك��أَن��ه
ك��الم��ي ال��ع��ص��وَر ف��ي��ن��ت��ظ��ُم يَ��ْرِوي، ال��ذي وأَن��ا ب��ح��ِس��ِن��ه، ال��ع��ص��وَر أَِس��ُم
وب��اإلق��دام آِون��ًة، ب��ال��ص��ب��ِر ال��ع��ال: تُ��ب��ن��ى ه��ك��ذا م��ح��م��ُد، ش��رًف��ا
ال��ذَّام َع��وادي وال ال��ث��ن��اءِ خ��دُع يَ��ث��ِن��ه��ا ل��م م��ض��ْت إِذا ال��رج��اِل ِه��َم��ُم
ت��َم��ام ك��لِّ ع��ن��َد ن��ق��ًص��ا ي��ج��دون ��ٌد ُح��سَّ يَ��ع��ي��بَ��َك أَن ف��ض��ِل��َك وت��م��اُم
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ُم��ق��ام؟! ب��داِر ل��ه ج��ئ��َت أَي��ن م��ن نُ��ق��ل��ٍة م��ن��ازُل ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��اُل
بَ��ه��رام وال ِك��س��رى، ع��ل��ى يُ��ض��َرْب ل��م ال��نَّ��ج��ِم، ك��ُرك��ِن إي��وانً��ا ف��رف��ع��َت
وَرغ��ام ب��َج��نْ��َدٍل ال��م��ل��وِك وادي ِم��ْن وج��ئ��َت ال��خ��ل��وَد، ط��ي��ن��تَ��ه َص��يَّ��رَت
ِذم��ام وح��قُّ ف��ض��ل ل��ه ب��ي��ٌت ب��ه أَت��ى ال��ع��ب��ق��ريُّ ال��ب��ن��اءُ ه��ذا
األَرق��ام ِح��ْس��بَ��َة ج��اَوز وال��ي��وَم ِح��س��ب��ًة تُ��دَرُك األَرق��ام ب��ه ك��ان��ت
اإلل��م��ام ف��ي ع��ل��ي��ه ال��رج��اءُ ك��ث��ر وط��ال��م��ا ال��ظ��ن��وَن، ش��غ��ف ط��ال��م��ا ي��ا
ِدع��اِم أَع��زِّ ع��ل��ى اس��ت��ق��ام ح��ت��ى ِب��رك��ن��ه وص��اح��ب��اك أَن��َت زل��َت م��ا
ام ال��ه��دَّ ب��م��ع��اِول وب��ن��ي��ت��م��و ِج��داَره ب��ال��ح��اس��دي��ن ��ْس��تُ��م��و أَسَّ
وق��ي��ام رع��اي��ٍة ب��ط��ول إِال تُ��نَ��ل ل��م ال��ع��ري��ض��ُة ال��دن��ي��ا َش��رك��اتُ��ك
األَع��وام م��ن ل��ه��ا األَم��اَن أَخ��ذ خ��ازنً��ا ل��ل��ك��ن��ان��ِة ��ر س��خَّ ال��ل��ُه
َغ��م��ام وَق��ط��ُر وُس��نْ��بُ��ل��ٌة، ، ِظ��لٌّ ك��لُّ��ه ي��وُس��َف: ع��ه��ُد ع��ه��َدك وك��أَنَّ
األَي��ت��ام ودائ��ُع راح��ت��يْ��ك ف��ي وزرَع��ه��م ال��م��وِدع��ي��ن م��اَل وك��أَن
األَه��رام ب��راب��ع أَت��ي��َت ح��ت��ى ع��ظ��ي��م��ٍة ك��لِّ ُرك��َن تَ��ب��ن��ي زل��َت م��ا

الُعلوم1 َداُر

سنة يوليو يف األزبكية، حديقة بمرسح العلوم، لدار الخمسيني االحتفال يف «أنشدت
«١٩٢٧

َس��ْك��ن��ا ال��زُّْه��َر ال��ك��واك��َب وأََويْ��ِت ُرك��ن��ا داُر ي��ا ال��س��م��اءَ اتَّ��خ��ذِت
ِخ��دن��ا ل��ل��دي��ن ال��ص��الِح ُدن��ي��ا ف��ي��ك ف��ب��ات��ت ال��س��ع��ادت��ي��ن، وج��م��ع��ِت
ف��َدنَّ��ا َدنٍّ��ا ال��وداِد ُس��الف م��ن ��ا وَف��ضَّ ذَراِك، ف��ي ال��ده��َر ن��اَدَم��ا
وتَ��ج��نَّ��ى َوش��ى َم��ْن م��ن��ه ي��ن��ل ل��م وداٍد ِع��ْق��َد ك��ان ال��ُخ��ْل��ُق وإِذا
أَدن��ى ال��ل��ه إِل��ى غ��اي��اِت��ه: ـ��ع��ِد أَب��ـ ف��ي ك��ال��ع��ب��ادة ال��ع��ل��َم وأَرى
تَ��ظ��نَّ��ى أَو س��اع��ًة ش��كَّ َم��ن ك��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ِف��ْك��َر ي��رس��ل ، ال��س��اِحِ واس��َع

الثانية. الطبعة يف هذه زيدت 1
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َوْس��نَ��ى ال��ك��وِن ع��ال��م ف��ي ع��ي��نً��ا ـ��ب ق��لَّ��ـ وإِن ال��ع��الءِ أَب��ا س��أل��ن��ا ه��ل
ت��غ��نَّ��ى؟ أَو ب��ك��ى ه��ل ال��ط��ي��َر؛ يَ��ع��ل��م ل��م َم��ْن ال��ط��ي��ِر ب��خ��ال��ق يَ��ْه��زا ك��ي��ف
َص��ْح��ن��ا وك��ال��َم��َج��رَّة ِرواًق��ا، ـ��ِن وال��س��م��اك��يْ��ـ رف��رًف��ا، ك��ال��ش��م��س أَن��ِت
وُرْدن��ا ال��ج��الل م��ن ذي��الً اءِ ال��غ��َر ك��ال��ك��ع��ب��ة ك��ن��ِت تَ��َس��تَّ��ْرِت ل��و
َم��ْغ��نَ��ى وال��م��راش��ِد ل��ل��ح��ق أَن��ت داًرا وال��ِب��رِّ ل��ل��ث��واب ت��ك��ن إِن
َق��رن��ا؟! ال��م��الوة ت��ّم��ت إِن ك��ي��ف ق��رِن ن��ص��ف ف��ي ال��ك��م��ال ب��ل��غ��ِت ق��د
ِس��نّ��ا ل��ل��ع��ل��م ت��ع��ل��م��ي��ن ف��م��ا ـ��ل��ُم؛ ال��ع��ـ ذُك��ر إِن ال��س��ن��ي��َن تَ��ُع��دِّي ال
ي��ف��ن��ى ل��ي��س ال��م��دى ع��ل��ى ب��اٍق وْه��َو ال��ل��ي��ال��ي س��اَح��تَ��يْ��ِك ف��ي ت��ف��ن��ى س��وف
لُ��ْس��ن��ا ال��م��ج��ام��ع، ف��ي َق��َرِش��يِّ��ي��ن ِف��ص��اًح��ا ال��ش��ب��اَب ح��وى ع��ك��اًظ��ا ي��ا
أَْخ��نَ��ى ال��ب��ص��ائ��ر ع��ل��ى ظ��الم ِم��ن ن��وًرا ال��ل��ِه ك��ن��ان��ة ف��ي بَ��ثُّ��ُه��ْم
لُ��ْك��ن��ا أَع��اج��َم وال ي��وًم��ا؛ ف��ي��ه ُغ��رب��اءَ ال ب��ال��ب��ي��اِن، ع��لَّ��م��وا
َظ��نٍّ��ا ال��م��ع��لِّ��َم وال رج��اءً، ـ��ل��َم ال��ع��ـ يُ��ْخ��ِل��ف��وا ل��م م��ح��س��ن��ون، ف��ت��ي��ٌة
وَح��ْزن��ا س��ه��الً، ال��ص��ع��ي��َد وأََض��اءُوا َح��لَّ��ْت ال��ري��ف ع��ل��ى ُظ��ل��م��ًة َص��َدع��وا
ِذه��ن��ا ��م تَ��َق��سَّ أَو ال��نَّ��ْشءِ، نُ��َه��ى ف��ي ِف��ك��ًرا تَ��َف��رَّق م��ن��ه��ُم ق��ض��ى َم��ْن
ُس��ك��يْ��ن��ا» «ي��ا ن��اده��ا: ش��ئ��َت أَو ئ��ش»، ع��ا «ي��ا ش��ئ��َت: إِن ال��ع��ل��وم داَر ن��اِد
يُ��ْم��ن��ا أُم��وُرِك ك��اس��م��ه َج��َرْت ق��د إِي��ٍه َ«ال��م��ب��ارِك»14 اب��ن��ة ي��ا ل��ه��ا: ق��ل
أَج��نَ��ى ك��ي��ف ف��ض��ِل��ه غ��ْرَس يَ��ْج��تَ��ِل��ي ش��ه��ي��ٌد َح��يٌّ ال��م��ه��رج��ان ف��ي ه��و
ال��ُم��ه��نّ��ا ال��ع��روِس وال��ُد — يَ��ْح��تَ��ِج��ب ل��م أَو ��َب، ت��ح��جَّ إِن — ال��ُع��ْرِس ف��ي وْه��َو
ف��أَث��ن��ى ال��ش��ئ��ون ف��ي ال��دم��ُع وق��ف ح��ت��ى ب��ن��ادي��ِك ذك��ُره ج��رى م��ا
ُح��ْزن��ا ف��اه��ت��ج��َت ال��خ��يَّ��ري��ن ذَكَّ��ر ُس��روًرا م��ن��ه ُم��ِل��ئ��َت خ��ي��ٍر ُربَّ
ِح��ص��نَ��ا؟ ل��ل��ض��اد ال��ع��دو أَن��ف ف��وق ي��ب��ن��ي ك��ان أَْن ب��ن��اك إِذ أََدَرى
يُ��ب��ن��ى ب��ال��م��ع��اق��ل ِش��ئْ��ت وإِن ـ��َت، ِش��ئْ��ـ إِن ب��ال��م��دارس ال��م��ل��ِك ح��ائ��ُط
َم��ع��ن��ى؟ ال��ذك��ِر نَ��ب��اَه��ِة م��ن ُع��ط��لِّ��ْت ل��ح��ي��اٍة ت��رى ه��ل ال��ن��اس، ان��ظ��ر
أَغ��ن��ى ال��ج��اُه وال وس��ل��ط��اِن��ه، ـ��ِل ال��ف��ض��ـ ع��ن ن��اب ال��رج��ال ف��ي ال��غ��ن��ى ال
َوزن��ا س��ار أَو أَق��ام إِن ل��ه ُض األَر ت��ج��ع��ل ل��م األَرض ف��ي ع��اٍث ُربَّ
أُذْن��ا ل��ن��اِع��ي��ه ت��َه��ب ل��م َه��َم��الً وأَودى ب��ع��ي��ٍن، ت��ْرِم��ِه ل��م ع��اش
ُح��س��ن��ا ال��ُم��ل��َك أَوَرث��وا ع��ب��ق��ريِّ��ي��ن ب��ع��ب��اٍد ُم��ل��َك��ه ال��ل��ُه ن��ظ��َم
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ويُ��ش��ن��ا ال��ع��ظ��ي��ُم يُ��ح��َس��ُد إِن��م��ا ال��م��ع��ال��ي ال��ح��س��ود ع��ن ش��غ��ل��ت��ه��م
ف��نَّ��ا ي��خ��لُ��ق ال��خ��ي��اِل ب��دي��ِع أَو ع��ل��ًم��ا ي��وِرُث ال��ف��ؤاِد ذك��يِّ م��ن
ش��أن��ا ال��ج��دي��دان ل��ه يُ��ق��لِّ��ل ل��م ح��رٍّ ال��ف��نِّ ك��ُرق��ع��ِة ق��دي��ٍم ك��م
ف��ق��رن��ا ق��رنً��ا ال��زم��اُن وي��ف��ن��ى ـ��ُر، ال��ده��ـ ي��خ��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه وج��دي��ٍد
يُ��ع��ن��ى ب��ال��ذخ��ائ��ر ال��َف��ْط��ِن ع��ادُة ج��م��ي��ًع��ا ب��ال��ذخ��ي��رت��ي��ن ف��اح��ت��ف��ظ
أَْج��ن��ا ال��ِغ��ّل ع��ل��ى ش��ان��ئ��ي وس��ق��وا َم��ْح��ًض��ا ال��ُودَّ َس��ق��ْونِ��َي ش��ب��ابً��ا ي��ا
ل��ْدن��ا أَْم��َرَد ف��ع��اد أَن��َش��دوه، ِش��ع��ري ل��ل��ك��ه��ول��ة ص��ار ك��لَّ��م��ا
ُم��َع��نَّ��ى ب��ال��ق��ري��ب وال��م��رءُ ـ��ْوُه، َع��نَّ��ـ وم��ا ال��رُّواُة، ال��ش��اع��ِر أُس��رُة
أَض��نَّ��ا ال��م��م��ات ف��ي ويُ��ل��َف��ْوَن ل، ق��ا ب��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��ض��نُّ��ون ه��م
ابْ��ن��ا أَِو ال��رُّواة م��ن ش��ق��ي��ًق��ا ـ��َدم يَ��ع��ـ ل��م وأَْه��لُ��وُه ان��ق��ض��ى م��ا وإِذا
وأَس��نَ��ى ك��ال��ه��الل ال��ع��ل��م راي��َة ��وا ت��نُ��صُّ ح��ت��ى ال��ن��ب��وَغ ال��ن��ب��وَغ
ِم��نّ��ا وال��م��ع��لِّ��ُم ال��ع��ل��ُم يُ��ْص��ِب��ِح ل��م م��ا ال��م��م��ال��ِك ص��ورة ف��ي ن��ح��ن
وُس��ْف��ن��ا ح��ص��ونً��ا ل��ك��م يُ��ن��ش��ئْ ـ��ل��ُم ال��ع��ـ واْدُع��وا ��ف��َن، وال��سُّ ال��ح��ص��وَن ت��ن��ادوا ال
وُم��ْزن��ا ري��ًح��ا ال��س��م��اءَ وش��ّق َض، األَْر اخ��ت��رق ال��ح��ض��ارِة َرْك��َب إِّن
زَم��ْم��ن��ا ِرك��ابً��ا وال ش��َدْدن��ا، ـ��الً َرْج��ـ ف��ال ك��ال��غ��ب��اِر، وَص��ِح��بْ��ن��اه
ِدنَّ��ا! ال��ده��ر ل��ح��ادِث وَم��ِل��يٍّ��ا َم��ِل��يٍّ��ا ال��زم��اَن آب��اؤن��ا دان
َم��نّ��ا؟! يَ��ب��ِن ول��م ه��ادٍم م��ن ـ��م��ُل ن��ح��ـ وك��م َم��يْ��ٍت؟ ب��ل��ْح��ِد نُ��ب��اِه��ي ك��م
«ُك��نَّ��ا»! ي��ق��ول��ون: أَب��ن��اءَن��ا ـ��م��ع ن��س��ـ وال «ن��ح��ن»، ن��ق��ول: أَن أَنَ��ى ق��د

تَتََجدَِّدي أَْن آَن إِْسَكنَْدِريَُة

«١٩٢٩ سنة يونيو يف اإلسكندرية، يف مرص لبنك جديدة دار افتتاح لحفلة «نظمها

ت��ت��َج��دِِّدي أن آن إِس��َك��نْ��َدِريَّ��ُة، ال��غ��ِد ِم��ْرق��اُة وال��ي��وُم ان��ق��ض��ى، أَم��ِس
يُ��ْرَدِد ال��ب��ِري��ِة ف��ي م��ك��انَ��ِك ُردِّى ب��اِب��ه َة وَس��دَّ ال��وادي غ��رََّة ي��ا
��ْرَم��ِدي ال��سَّ ال��ج��م��اِل م��ن ال��ف��ن��وِن وع��ل��ى ال��نُّ��ه��ى م��ن ال��ع��ل��وم ع��ل��ى ك��أَم��ِس ف��ي��ض��ي
ت��خ��لُ��ِد ب��ال��ع��واط��ف ��بَ��اب��َة ال��صَّ وِس��ِم��ي ت��تَّ��ِس��ْم ب��ال��م��الِح��ِم ال��نَّ��بَ��اَل��َة وِس��ِم��ي
��ِد وُش��هَّ ال��ع��ص��وِر، م��ن ل��م��م��ثِّ��ل��ي��ن وال��ه��وى ال��خ��الع��ِة رواي��اِت وض��ِع��ي
ُم��بَ��ّدِد ودف��َع ِم��ض��ي��اٍع، ح��س��راِت وذك��َره ال��ق��دي��ِم ُح��بَّ ت��ج��ع��ل��ي ال
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ال��م��ق��ت��دي ت��ح��ثُّ أَو ��َر، ال��م��ق��صِّ ت��ب��ن��ي ص��ال��ٍح م��ن ذخ��ي��رٌة ال��ق��دي��َم إِنَّ
وال��يَ��ِد ب��م��اِل��ِك ح��ائ��ُط��ه��ا يُ��ب��َن ل��م َم��ج��ل��وب��ٌة ح��ض��ارٌة ت��ْف��تَ��ِت��نْ��ِك ال
وال��م��ت��ص��يِّ��د ��يْ��ِد ال��صَّ غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م وبُ��خ��اُره��ا ِش��راُع��ه��ا ع��ن��ِك م��اَل ل��و
ت��وَج��د ل��م وك��أَن��ه��ا وس��م��اؤه��ا، أَرُض��ه��ا أَه��ِل��ِك ل��غ��ي��ِر وك��ان ُوج��َدْت
��ؤَدِد وال��سُّ ال��ُع��ال وإِل��ى ال��ِح��ج��ا، وإِل��ى ال��غ��نَ��ى إِل��ى وس��اب��ق��ي��ه ال��ن��زي��َل، ج��اري
ال��م��ْورد ع��ذَْب ال��ع��رف��اَن ل��ش��ب��اِب��ك واش��رع��ي ال��م��ع��اه��َد ي��ب��ن��ي ك��م��ا واب��ن��ي
ال��م��ت��ل��بَّ��ِد ال��غ��ي��َه��ب ك��ُج��نْ��ِح َربَ��ض��ْت ��ي��ة أَمِّ م��ن ع��ل��ي��ك َح��ِذرُت إِن��ي
ال��نَّ��ِدي ف��ي أَبَ��ل��َج وك��لِّ ال��نَّ��ِديِّ وع��ل��ى ت��ح��يَّ��ٌة ع��ل��ي��ِك ال��وادي، أَخ��زان��َة
ي��ق��ِص��ِد ل��م ل��م��ن م��وِح��يَ��ٌة ب��ال��ق��ص��ِد، ي��وس��ٍف خ��زائ��ِن م��ن إِال أَن��ِت م��ا
ال��م��ت��ق��لِّ��د إِل��ى اف��ت��ق��َرْت ط��ال��م��ا ي��ا أَم��ان��ًة ال��ب��الِد م��ال م��ن ُق��لِّ��ْدِت
ُم��ت��ع��بِّ��د م��ن ال��م��ح��راُب ي��ب��ل��ُغ م��ا ورج��اِئ��ه��ا إِي��م��اِن��ه��ا م��ن وبَ��ل��ْغ��ِت
يَ��رت��دي م��م��ا ل��ِب��ْس��ِت ال��ع��ت��ي��ِق غ��ي��ِر إِل��ى َس��َع��ْت ال��ج��الِل أَس��ت��اَر أنَّ ف��ل��َو
ويَ��ْغ��ت��ِدي يَ��روح َح��ْش��ٌد َج��ن��بَ��اِت��ه��ا ع��ل��ى أَل��ِويَ��ًة ف��ي��ِك نُ��َع��ظِّ��ُم إِن��ا
ول��ل��ُم��ت��َج��نّ��د ل��ق��ائ��ده��ا ف��اش��َه��ْد ش��ْه��َده��ا ال��خ��ِل��يَّ��ِة م��ن ط��ِع��ْم��َت وإِذا
ال��ُم��ج��َه��د األَج��ي��ِر ش��ك��َر ب��ه واق��رْن ك��لَّ��ه ُش��ك��َرك ال��م��ح��ب��وَب ت��م��ن��ِح ال
وال��ي��د وال��ص��ح��ي��ف��ِة، األَِس��رَِّة، ِب��ي��ِض ب��ِع��ص��اب��ٍة ُش��رِّف��ْت إِس��َك��ن��َدِريَّ��ُة
َس��يِّ��د ِم��ن ال��ح��م��ى ف��ي وب��ورك خ��َدًم��ا، ف��ب��وِرك��وا ال��ع��زي��ِز، ال��وط��ِن ِح��م��ى خ��دم��وا
ُم��م��رَّد؟ أَش��مَّ َص��ْرٍح ح��ائ��ْط��ي ع��ن وان��ج��َل��ى َح َص��رَّ ال��ك��وِخ ذاك ب��اُل م��ا
ك��ال��ف��ْرَق��د ِب��ن��اي��ًة ال��ث��ب��اُت َرف��ع َس��ِق��ي��ف��ٍة ِج��داِر أَو ب��ي��ٍت، ك��ْس��ِر ِم��ن
(م��ح��م��د)15 ُم��ع��ج��زات إِح��دى ِت��ل��ك ق��ْل: ُرك��ِن��ه��ا ج��الل��ِة ع��ل��ى ط��ل��ع��َت ف��إذا

َصْوتَُكْم َعَرْفنَا اْلواِدي ِفتْيََة

سنة القرش بمرشوع نهضوا الذين مرص شباب القصيدة بهذه الشاعر «يُخاطب
وفاته!» يوم تالوتها وكانت شاعريته، به جادت ما آخر وهي ،١٩٣٢

ال��وت��ٍد ال��غ��اِب م��ن ��ب��ْل ال��شِّ ن��زَع األََس��ْد ��يْ��ِم ال��ضَّ ع��ل��ى يُ��ِق��ي��َم��نَّ ال
ب��ال��لِّ��بَ��د َم��نْ��ِك��ب��اه وت��غ��طَّ��ى ن��ابُ��ه وش��بَّ��ْت ��ب��ُل، ال��شِّ ك��ب��َر
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يَ��ذُد ال��غ��اِب ِح��َم��ى ع��ن وَدع��وه آج��اِم��ه ف��ي يَ��ْم��ِش ات��ُرك��وه
يَ��ِص��د ص��ح��اراه��ا ف��ي واب��ع��ث��وه أَظ��ف��اِره ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واع��رض��وا
ال��َغ��ِرد ال��ش��اِدي ب��ال��ط��ائ��ِر َم��ْرح��بَ��ا َص��ْوت��ك��م َع��َرْف��ن��ا ال��وادي، ِف��ت��ي��َة
ال��َح��َس��د يُ��ْخ��ِف ول��م ال��ح��ق��َد، يَ��ح��ِم��ل ول��م يَ��بْ��ِغ، ل��م ، ال��ح��قِّ ص��وُت ه��و
ف��َس��د إِال ع��م��ٍل م��ن ص��ال��ًح��ا خ��ال��ط��ت م��ا ش��ه��وٍة م��ن وخ��ال
ان��ف��َرد ب��األَيْ��ِك ال��ب��وُم ف��ي��ه��ا ك��ان َربْ��َوٍة ِع��ط��ف��ْي ال��ب��ل��ب��ُل َح��رَّك
وَق��ع��د ط��ري��ٍق ك��لِّ ف��ي ق��ام ال��ُق��َرى وَري��ح��اُن ال��ُم��ْدن، َزنْ��بَ��ُق
واح��ت��ش��د ت��الق��ى ق��د ِس��رٍب ك��لُّ أَس��راب��ه��ا ف��ي ك��ال��نَّ��ح��ل ب��اِك��ًرا
��ُه��د ال��شُّ ال��زه��ر بَ��َدل أَع��ط��ى ث��م ال��رُّب��ا زْه��ر م��ن ق��لَّ م��ا َج��ن��ى ق��د
ويُ��ُم��ّد خ��ْط��ًوا يَ��ْق��ُص��ُر وَم��ض��ى ص��ادَف��ه ل��م��ن ال��ك��فَّ بَ��َس��ط
وَج��د ج��اَد َم��ْن ال��ن��اَس: ويُ��ن��اِدي أُغ��ِن��يَّ��تَ��ه األَوط��اَن ي��ج��ع��ُل
ق��َص��ْد ال��درب ع��ل��ى داًرا رأَى أَو ��ه َدقَّ ب��ب��اٍب م��رَّ ك��لَّ��م��ا
ل��ل��ب��ل��د ِق��رًش��ا ي��س��أَُل رائ��ًح��ا ال��ق��رى ن��ح��َو أَو ال��م��ْدِن، ف��ي غ��اديً��ا
يَ��ُع��ْد ال��ِب��رِّ إِل��ى ال��م��ال أَخ��رج��وا ل��ه أص��غ��وا اس��م��ع��وا، ال��ن��اُس، أَيُّ��ه��ا
يُ��َرّد ال ل��م��ص��ٍر ال��ع��ْوِن ط��ال��ُب ف��ارغ��ًة يَ��َده��م ت��ُردُّوا ال
ويَ��ِل��ْد ويَ��ب��ن��ي، ال��ق��رُش، ي��غ��رُس غ��ٍد ف��ي ع��ج��ي��بً��ا ال��ن��اُس س��يَ��رى
األَب��د ف��ي��ه ل��ب��ث��ْت ِع��ث��اٍر م��ن ب��ه ال��ص��ن��اع��اِت ال��ل��ُه يُ��ن��ِه��ض
ال��رَّم��د ح��رِب أَو ، ��لِّ ال��سُّ ل��ك��ف��اح ق��ع��دْت داًرا ال��ب��رَّ يَ��زي��د أَو
أَح��د يَ��ع��ِج��ْز ول��م ع��ن��ه يَ��ِض��ْق ل��م ق��درتِ��ه��ا وف��ي األَي��دي، ف��ي وْه��َو
ب��ال��ُع��َدْد وج��اءَت ال��ب��ان��ي ن��ادت ُم��ل��ك��ه��ا ت��ب��ن��ي ال��غ��ِد م��ص��ُر ت��ل��ك
ال��َع��َم��د م��رف��وَع اآلس��اِس ث��اب��َت س��ل��ط��انَ��ه��ا بَ��ن��ْت ال��م��اِل وع��ل��ى
ب��ال��س��ن��د وأَع��ِظ��ْم ال��رك��ُن ح��بَّ��ذا ك��ه��ف��ه��ا م��ص��ٍر ب��ن��َك وأَص��ارْت
بَ��ُع��د ق��د ال��م��ع��ال��ي ف��ي وم��داه��ا بَ��ُع��َدْت ق��د ��ٍة ِه��مَّ ِم��ن َم��ثَ��ٌل
ُج��ُدد ب��أَس��ال��ي��َب ع��ص��ٍر ك��لُّ أس��ل��وِب��ه إِل��ى ال��ع��ص��ُر ردَّه��ا
األس��د ال��وادي م��ن ال��ش��ب��ُل ودع��ا آب��اءَه��م اس��ت��ن��ه��ض��وا ال��ب��ن��وَن
ال��ول��د ُش��غ��َل أَو ال��وال��ِد، ��َة ِه��مَّ م��ج��ُده��ا وأَض��ح��ى م��ص��ُر، أَص��ب��ح��ت
األَم��د ال��ح��قِّ ط��ل��ب ف��ي ف��َح��َوْت َج��َرْت ب��األَم��س ��ُة ال��ِه��مَّ ه��ذه
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ال��رَّغ��د ودن��ي��اك ، ال��ِع��زُّ غ��ْدك ِل��غ��ْد ن��رج��و ال��ذي ال��ج��ي��ُل أَيُّ��ه��ا
َرق��د ال��س��ي��ِل َم��ْدَرِج ف��ي َم��ْن ض��لَّ وق��د ��ي��ِل، ال��سَّ َم��ْدَرَج��ِة ف��ي أَن��ت
ال��رش��د ُس��بْ��ل أَو ال��ق��ص��ِد ن��واح��ي م��ن م��ث��ل��ِه ف��ي ف��ق��ْد ، ال��ح��قِّ ف��ي ق��ْدت
ت��ِج��ْد ال ل��ع��اٍم ف��ي��ه ف��ادَّخ��ْر واج��ٌد ف��ي��ه أَن��ت ع��اٍم ُربَّ
واق��ت��ٍص��د تَ��ع��اَوْن ال��ش��ع��ُب، أَيُّ��ه��ا ق��اِئ��الً: واه��ت��ف اآلب��اءَ، ع��لِّ��ِم
لُ��بَ��ْد م��اٌل ج��م��ع��ِه��م��ا م��ن ل��ك ي��ك��ْن ال��ق��رِش إِل��ى ال��ق��رَش اج��م��ِع
َك��َس��ْد ُس��وٌق إِذا س��وًق��ا واتَّ��خ��ذْ غ��ي��َره وزاِوْل ال��ق��ط��َن، اط��ل��ِب
وتَ��ِرْد وتَ��ْرع��ى، ال��وادي، ت��ه��ِب��ط أُّم��ًة ك��نَّ��ا ال��ق��ط��ن ق��ب��ل ن��ح��ن
َخ��َل��د م��ا األَواِل��ي ف��ي وبَ��نَ��يْ��ن��ا ال��َم��َدى ال��ص��ن��اع��ات ف��ي أخ��ذن��ا ق��د
ال��زََّرد داُوَد ق��ب��َل ون��س��ْج��ن��ا ال��ُك��س��ا إِدري��َس ق��ب��َل وَغ��زل��ن��ا
ان��ع��ق��د! ب��األَم��ِس ل��ك ل��واءٍ ك��م ق��ائ��ًدا ل��واءً ال��ي��وَم ت��ُك إِن

اْلجَهاد2 ِعيُد

«١٩٢٦ سنة نوفمرب ١٣ يف الوطني الجهاد بعيد احتفاالً «نظمها

��الَح��ا ال��سِّ نُ��ل��ِق ول��م وه��اَدنَّ��ا، ِف��س��اَح��ا ُخ��ًط��ا ال��ِج��ه��اِد ف��ي َخ��َط��ْون��ا
ال��ُم��ط��اح��ا وال��م��اَل ال��ش��ه��داءِ دَم ال��م��ف��دَّى ال��وط��ِن ه��وى ف��ي َرض��ي��ن��ا
��راح��ا ال��صُّ ال��ح��قَّ ل��ه��ا ت��ق��لَّ��ْدن��ا ال��م��واض��ي ال��ِب��ي��ُض ُس��لَّ��ت ول��ّم��ا
ال��ِج��م��اح��ا أََريْ��ن��اه��ا ��ْت َع��ضَّ إِذا ب��ق��اي��ا ِس��َوى ��ك��ي��َم ال��شَّ ف��ح��طَّ��ْم��ن��ا
ال��رِّي��اح��ا ج��وان��ب��ه ع��ن ون��دف��ع نَ��ْل��َق��ى ال��ح��ق ِش��راِع ف��ي وق��م��ن��ا
م��ب��اح��ا م��ش��روًع��ا ال��س��َع��ي ون��س��ع��ى أُخ��رى ونَ��روض ًة، ِش��دَّ نُ��ع��ال��ِج
ال��ُم��ت��اح��ا وال��َق��َدَر ال��غ��ي��ِب َك��ِم��ي��َن إِال ال��ع��ق��ب��ات ع��ل��ى ون��س��ت��ول��ي
اق��ت��راح��ا ص��ار ق��د األَي��ام ع��ل��ى ال��ت��م��نِّ��ي ط��وَل يَ��ِج��ْد يَ��ص��ِب��ْر وَم��ْن
ال��لِّ��ي��اح��ا وال��ق��م��َر ال��ن��ج��َم ف��َق��ْدَن ال��ل��ي��ال��ي ك��أَج��واف وأَي��اٍم
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��راح��ا ال��سَّ ن��رج��و أَو ال��رِّق، ب��ق��اءَ ن��خ��ش��ى ال��ح��رِب ِح��ي��اَل ق��ض��ي��ن��اه��ا
ال��رَّزاح��ى ك��اإلب��ل اإلِع��ي��اءِ م��ن ق��ع��ودا ب��ال��وادي ال��ن��اَس تَ��َرْك��نَ��ا
أَراح��ا م��وٌت وال ص��ب��روا، ب��م��ا َج��زاه��م َظ��َف��ٌر ال ��ْل��م ال��سِّ ج��ن��ود
راح��ا يُ��ْس��َق ل��م وإِن وم��ن��زوف َك��م��يْ��ِت ح��يٍّ س��وى ت��ْل��ق��ى وال
��ف��اح��ا وال��صِّ األَِس��نَّ��َة اع��تَ��ق��ل��وا وال ِق��ت��االً ش��ه��دوا وم��ا أَْس��َرى ت��رى
اج��ت��راح��ا ال��ج��واس��ي��ُس ع��م��ل ب��م��ا ال��م��واض��ي َج��ْرَح��ى ال ��ْوِط ال��سَّ وَج��ْرَح��ى
ص��بَ��اح��ا ِع��ْم ال��رِّس��ال��ِة، ي��وَم ف��ي��ا وس��ع��ًدا إِق��ب��االً ك��ان ص��ب��اُح��ك
ال��ِت��م��اح��ا ِع��زَّتِ��ك ب��ره��اَن وال ذك��ري��اٍت ن��ه��اَرَك ت��أل��وا وم��ا
اف��ت��ت��اح��ا يُ��ف��ت��ت��ح ال��ت��اري��ُخ ب��ه��ا م��ص��ٍر ص��ف��ح��ات ف��ي ِح��الك ت��ك��اد
الح��ا ال��ف��ط��ر ه��الِل ع��ن ونُ��وُرك تَ��ج��لَّ��ى األَض��ح��ى َس��ن��ا ع��ن ج��اللُ��ك
��م��اح��ا وال��سَّ ال��ض��ح��يَّ��َة وَم��ثَّ��ْل��َت ��ا ح��قٍّ ُم��ِل��ئْ��َت وأَن��ت ، ح��قٍّ ه��م��ا
ال��ك��ف��اح��ا16 ف��اب��تَ��َدآ «ف��رع��وَن» إِل��ى وم��وس��ى» «ه��ارونً��ا ف��ي��ك بَ��ع��ث��ن��ا
رم��اح��ا ق��ي��اص��ِره��ا م��ن وأَط��غ��ى س��ي��وًف��ا ُروم��ا ِم��ن أَع��زَّ وك��ان
«ِف��ت��اح��ا» ه��ي��ك��ِل��ه وراءَ يَ��خ��اُل َس��َق��تْ��ُه وم��ا ال��ف��ت��وح م��ن ي��ك��اد
ن��ج��اح��ا! ع��ادت خ��ي��ب��ًة َل��ِك ف��ي��ا خ��اب��وا ف��ق��ي��ل: ال��م��س��ل��م��ون وُردَّ
ِج��راح��ا وأََس��ْت ُف��ْرق��ًة والَم��ْت17 غ��ايَ��تَ��يْ��ه م��ن واديً��ا أَث��ارت
ِص��ح��اح��ا ف��ردَّتْ��ه��ا ع��زائ��م��ه��م ِم��راٍض َق��وٍم ُق��َوى ِم��ن وَش��دَّْت
وال��ِب��ط��اح��ا م��ك��َة ِش��ع��اَب ف��َرجَّ ف��أَذِّْن ُق��ْم نُ��وِدَي: ِب��الَل ك��أَن
ال��ص��الح��ا اس��ت��بَ��ق��وا ج��ن��ب��ات��ه ع��ل��ى ج��دي��ٍد دي��ٍن ف��ي ال��ن��اس ك��أَن
ال��ّش��ح��اح��ا ُه��ُم ب��ال��ح��ي��اِة وك��ان��وا ع��ل��ي��ه��م ح��ي��اتُ��ُه��ُم ه��ان��ت وق��د
نُ��واح��ا والئ��م��ه��م ف��ي وت��س��م��ع ِغ��ن��اءً م��آت��م��ه��م ف��ي ف��ت��س��م��ع
ِف��ص��اح��ا ل��ه��م، ال��ب��الُغ تُ��ِرَك إِذا ِث��ق��اٍت أَوَف��ْدن��ا َح��واريِّ��ي��َن
َوق��اح��ا ُم��ن��ص��ِل��ت��ا ال��س��ي��َف ت��ح��دَّى َح��ي��يٍّ��ا م��ن��ق��ب��ًض��ا ال��ح��قَّ ف��ك��ان��وا
ُج��ن��اح��ا وال نَ��ُع��دُّ إِث��ًم��ا ف��ال ب��دٍر أَه��ِل ب��راءَُة ِم��نَّ��ا ل��ه��م
ُم��زاح��ا ف��ي��ه��ا ِج��دَّه��م وت��ح��س��ب ِع��ت��ابً��ا ب��ي��ن��ه��م��و ��ح��ن��اءَ ال��شَّ ت��رى
واالم��ت��داح��ا ال��ث��ن��اءَ ال��خ��ل��ِد ع��ل��ى وزدن��ا م��ن��زَل��ه��م، ال��خ��ل��َد ج��ع��ل��ن��ا
َرَواح��ا أَو ب��ال��ن��دام��ة، ُغ��ُدوٍّا إِل��ي��ه��ا يُ��َس��َع��ى ب��ال��ت��ي ي��م��ي��نً��ا
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وس��اح��ا َرْح��بً��ا، ِج��ب��اِه��ه��م وت��ح��َت ُرك��نً��ا ال��ح��جِّ أن��وف ف��ي وتَ��ع��بَ��ُق
وال��ف��الح��ا ال��س��الم��َة ف��ي��ه ن��رى ح��ي��اٌة ل��ن��ا وُه��َو وب��ال��دس��ت��ور،
ُم��س��ت��م��اح��ا ن��ي��الً ن��أخ��ذه ول��م ال��غ��وال��ي ال��ُم��َه��ِج ع��ل��ى أَخ��ذن��اه
… ج��ن��اح��ا ن��اب��ت��ٍة ك��لِّ دِم وم��ن ِرواًق��ا دم��ٍع م��ن ف��ي��ه ب��ن��ي��ن��ا
ِط��َم��اح��ا ل��ه��م ال��ح��ي��اَة ج��ع��ل وال س��ع��ٍد ك��روح ال��ش��ب��اَب م��ألَ ل��م��ا …
ُم��س��ت��ب��اح��ا؟ ال��ق��ض��ي��ِة ِح��م��ى وك��ان َح��م��اه��ا ه��ل ال��ق��ض��ي��َة، ع��ن َس��ل��وا
َرداح��ا؟ ت��ج��اِرب��ه��م م��ن وأَلَّ��ف ��ا َص��فٍّ ��ي��َد ال��صِّ ال��ك��ه��وَل ن��ظ��م وه��ل
اس��ت��راح��ا م��ا ال��ك��واك��ُب ال��دأَب م��ن اس��ت��راح��ت ل��و ، ال��ف��ِت��يُّ ال��ش��ي��ُخ ه��و
اص��ِط��ب��اح��ا وال ال��رق��اُد، دار إِذا اغ��ت��ب��اًق��ا ال��ن��وِم ب��ذاِق ول��ي��س
والَح��ى غ��اي��ِت��ه، دوَن ون��اض��ل ال��ل��ي��ال��ي س��ِه��ر َض��يْ��َغ��ًم��ا َل��َك ف��ي��ا
ِص��ي��اح��ا ال��دن��ي��ا ل��ك ��ت َغ��ضَّ وال ن��ابً��ا األَي��اُم ل��ك َح��َط��َم��ْت وال

اْلَعْهد َمَعاِيل

املنعم» عبد محمد السابق األمري ميالد يف «نظمها

ق��دي��م��ا م��رِج��ُع��ه��ا إِل��ي��َك وك��اَن َف��ِط��ي��م��ا ب��ه��ا ُق��ْم��َت ال��ع��ه��ِد َم��ع��ال��ِي
«ال��َك��ِل��ي��م��ا»18 خ��ل��َف إِذ ال��ل��ه ك��ُروِح ك��ري��م��ا ِل��ي��ٍد ي��ٍد م��ن ��ْل ت��ن��قَّ
ال��َف��ض��اءَ ِل��ل��َق��َم��ِر ال��نَّ��ْج��ُم وخ��لَّ��ى ج��اءَ ح��ي��َن م��ري��َم الب��ِن ��ى ت��نَ��حَّ
َع��م��ي��م��ا وُه��ًدى َم��ي��اِم��نً��ا، يَ��ف��ي��ُض ض��ي��اءَ تَ��ال ِل��ل��ع��ي��ون ض��ي��اءٌ
ال��نُّ��ج��وِم؟ ض��ْوءُ ُم��تَ��َج��زِّئٌ وه��ل ال��ك��ري��ِم ال��ب��ي��ِت بَ��ِن��ي أَن��ت��م ك��ذا
نَ��ظ��ي��م��ا؟ ِب��ُك��ُم��و ِع��ق��ُدُه ت��أَلَّ��َق َص��م��ي��ِم ش��رٍف م��ن ��ْه��ُب ال��شُّ وأَي��ن
ك��ت��اب��ا ل��ن��ا يُ��ِك��نُّ وُع��ن��وانً��ا ُع��َج��اب��ا يَ��ب��دو ُم��س��ت��ق��بَ��الً أَرى
َرج��ي��م��ا ش��ي��ط��انً��ا ال��ي��أُْس وك��ان ِش��ه��اب��ا أَم��الً «م��ح��م��ٌد» وك��ان
ال��زم��اِن ف��ي وأَزي��َن ك��ان��ت ك��م��ا وال��م��ب��ان��ي (ال��ه��ي��اِك��ُل) وأَش��رق��ِت
َرق��ي��م��ا َم��س��ط��وًرا اآلف��اق ع��ل��ى ال��م��ع��ان��ي م��ن تُ��ِك��نُّ م��ا وأَص��ب��َح
يُ��ْج��َل��ى ِم��ْص��َر ف��ي ِع��ي��ُدُه وه��ذا ِط��ف��ال وَض��َع��تْ��ُه ل��ي: ف��ق��ي��ل س��أَل��ُت،
ع��ل��ي��م��ا ب��ال��ن��ج��َوى ال��ل��ُه وك��ان َق��بْ��ال آنَ��ْس��ُت ك��ذِل��ك��م ف��ق��ل��ت:
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أََغ��ّرا م��ن��اِزلِ��ه ف��ي ِه��الالً ف��ج��َرا ه��لَّ اإلِم��ارِة (ب��ُم��نْ��تَ��َزِه)
ن��دي��م��ا ل��ل��دن��ي��ا ال��ثَّ��غ��ُر وب��اَت (ثَ��ْغ��َرا) ال��م��ه��ِد ح��ْوَل ِم��ص��ُر ف��ب��ات��ت
… ال��ع��وال��ي وال��ِه��َم��ِم ال��م��ج��ِد وَش��ْع��ِب ال��م��ع��ال��ي ج��ي��ِل غ��ٍد ف��ي ِل��ج��ي��ِل��َك
ال��ح��ك��ي��م��ا ��ْع��َب ال��شَّ ح��ك��م��ت��ي وأُه��ِدي ال��َغ��وال��ي ال��َك��ِل��ِم ن��واب��َغ أَُزفُّ …
ال��س��ن��ي��ن��ا واج��ت��ازوا ف��ي��ك وَش��بُّ��وا ال��ب��ن��ي��ن��ا زم��َن ي��ا أَق��ب��ل��َت إِذا
ال��ح��م��ي��م��ا ال��م��اءَ ل��ُوروِدك وك��ن يَ��م��ي��ن��ا ل��ُه��ُم��و بَ��ع��ِدن��ا ِم��ْن ف��ُدْر
وِش��ئ��ت��ا تُ��ع��ط��ي، أَن ال��َج��دُّ وش��اءَ نَ��َش��أْت��ا إِذا األَم��ي��ِر، ج��ي��َل وي��ا
ال��ق��وي��م��ا ال��دي��َن َدِل��ي��َل��َك وَخ��لِّ َش��تَّ��ى ال��ع��ل��ي��اءِ إِل��ى ُس��بُ��الً ف��خ��ذْ
يَ��ل��ي��ِه وم��ا ال��ك��ت��اِب م��ن وُخ��ذُْه ف��ي��ه ال��خ��ي��ر ف��ِإن ب��ه؛ وِض��نَّ
ال��ُع��ل��وم��ا ال��دي��ن م��ع تَ��ه��ُج��ْر وال ف��ق��ي��ِه َش��َف��تَ��ْي م��ن ت��أُخ��ذُْه وال
يَ��ق��ي��ن ع��ل��ى اع��ت��ق��دَت م��م��ا وك��ن ال��ّش��ئ��وِن ك��لِّ ف��ي ب��ال��نَّ��ْف��ِس وثِ��ْق
تُ��ق��ي��م��ا أَن ال��َم��ب��ادئ َش��رِف ف��م��ن ِدي��ن ع��ن��د ض��م��ي��ِرك م��ن ك��أَن��ك
وال��ث��ب��اِت ب��اج��ت��ه��اِدك ف��ُرْم��ه��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي ال��م��ظ��اه��َر تَ��ُرِم وإِن
ال��ن��ج��وم��ا ج��الل��ت��ه��ا ف��ي تُ��ن��اِف��ُس ب��اه��راِت ب��ال��م��س��اع��ي وُخ��ذه��ا
األَن��ام إِق��داِم ق��ب��َل ف��أَق��ِدْم س��الِم أَو ل��ح��رٍب تَ��خ��ُرْج وإِن
ُوُج��وم��ا ن��اِط��ق��ٍة ك��لَّ ف��يَ��ْم��أل أَم��اِم م��ن يَ��أْت��ي ك��ال��ل��ي��ث: وك��ن
ال��بَ��َراي��ا ب��ي��َن ض��ائ��ًع��ا تَ��ُك وال وال��م��زاي��ا ال��خ��ص��ائ��ِص َش��ْع��َب وك��ْن
َع��ق��ي��م��ا يَ��م��ِض��ي وال ب��ه��ا، ي��م��رُّ ال��خ��الي��ا وال��ُدن��ي��ا ك��ال��ن��ح��ِل وك��ن
ال��م��ع��ال��ي ه��ج��ِر إِل��ى ت��ق��ن��ْع وال ال��ُم��ح��اِل َط��َل��ِب إِل��ى ت��ط��م��ْح وال
ق��دي��م��ا ل��ه��ا األَن��ب��ي��اءِ ك��ص��ب��ِر س��اِل غ��ي��َر ف��اص��ب��ْر أَب��ط��أَن ف��ِإن
ُظ��ل��م��ا ال��ده��ِر ل��غ��ي��ِر ت��ح��ِم��ل وال ُح��ك��م��ا ال��ل��ِه ل��غ��ي��ر ت��ق��بَ��ْل وال
ال��م��روم��ا األَم��َر تَ��ق��دِر ل��م إِذا ِق��ْس��م��ا ال��دُّوَن ال��ق��ل��ي��َل تَ��ْرَض وال
األُم��وِر َم��ج��َرى م��ن ت��ِث��َق��نَّ وال ��ُج��ور ب��ال��ضَّ ت��ُك وال ت��ي��أَْس، وال
ع��ل��ي��م��ا ت��أِْت��ي ب��م��ا أَح��ٌد وال ق��دي��ِر م��ن ال��ح��وادِث م��ع ف��ل��ي��َس
ال��ض��يَّ��اءَ ال��َوَح��ِل ف��ي ال��ش��ْم��ِس ك��َوض��ع ال��رج��اءَ تَ��َض��ع ال ال��ُج��ّه��اِل وف��ي
ذَم��ي��م��ا م��م��ق��وتً��ا ال��ج��ه��ُل وك��ان َه��ب��اءَ ف��ي��ه ُش��ع��اُع��ه��ا يَ��ض��ي��ُع
أَم��ر ك��لِّ م��ن وثِ��ق تَ��ع��َج��ْل، وال وال��تَ��ح��رِّي ال��ت��َدبُّ��ِر ف��ي وب��ال��ِغ
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تَ��ح��وم��ا ح��ت��ى ُورًَّدا ول��ي��س��ت ت��ج��ِري ال��م��اءِ ع��ن��د ك��األُْس��ِد: وك��ن
وال��ِوداِد ال��رِّع��اي��ة َض��يْ��َف ف��ك��ن ل��ل��ع��ب��اِد ب��م��ث��وًى ال��دن��ي��ا وم��ا
ُخ��ص��وم��ا أك��ث��ُره��م ال��ن��اِس ف��َش��رُّ األَع��ادي م��ن تَ��س��تَ��ك��ِث��َرنَّ وال
يُ��ذاال أَن ب��ح��ل��ِم��ك ت��س��َم��ْح وال اب��ِت��ذَاال َدَك ت��ودُّ ت��ج��ع��ْل وال
ال��ح��م��ي��م��ا وال ال��ع��ُدوَّ تُ��رِض��ي ف��ل��ن ح��اال وذاك ذاك ب��ي��ن م��ا وك��ن
َف��ْح��ش��ا ك��لِّ ع��ن ُص��ْم ��ْوِم ال��صَّ وق��ب��َل ويَ��ْخ��َش��ى يَ��ْرُج��و م��ن ص��الَة وص��لِّ
ال��ج��ح��ي��م��ا أَِم��َن ُم��َزكِّ��يً��ا وأَن يُ��رَش��ى ال��ل��ه ب��أَن تَ��ح��س��ب وال
ال��زك��اة ل��ف��ِظ ف��ي ال��ِب��رِّ وم��ع��ن��ى ال��ح��ي��اِة ف��ي زك��اٌة َج��نً��ى ل��ك��لِّ
َغ��ِري��م��ا زكَّ��ى الِْم��ِرٍئ ه��و وال ُج��ب��اِة م��ن ف��ي��ن��ا ل��ل��ه وم��ا
وأَح��ِس��ْن ف��اع��ِدْل، ح��اك��م��ا ت��ك وإِن وَف��طِّ��ْن ف��اع��م��ل، ع��ال��ًم��ا ت��ُك ف��إن
ُم��ق��ي��م��ا ب��ع��دئ��ٍذ ل��ل��ف��ْرِض وك��ن ف��أَت��ِق��ْن ش��ي��ئً��ا ص��ان��ًع��ا ت��ك وإِن
ال��بَ��يَ��اُن األم��ِم م��ظ��اِه��ِر ف��خ��ي��ُر ال��ص��يِّ��اُن ل��ه��ا يَ��ِح��قُّ ل��غ��ًة وُص��ْن
َم��ِض��ي��م��ا م��واِط��ِن��ِه ف��ي غ��ري��بً��ا ِل��س��اُن ل��ه ل��ي��س ال��ش��ع��ُب وك��ان
ب��خ��ي��ر؟ ك��ان��ت إِذ ال��خ��ي��ُر وك��ان َض��يْ��ِر ب��ك��ل تُ��ن��اُل تَ��َره��ا أَل��م
وبُ��وم��ا؟! َرَخ��ًم��ا أَه��لُ��ه��ا ويَ��ب��ق��ى ط��ي��ِر ك��لُّ ال��َم��َش��ارِق ف��ي أَيَ��ن��ِط��ُق
وَخ��لِّ تَ��َم��دُّن��ه��م َدْع��َوى ودْع ك��لِّ ق��ب��َل ص��غ��ي��َرك ف��ع��لِّ��ْم��ه��ا
ع��ظ��ي��م��ا ف��ض��الً ال��ف��ت��ى َخ��َرُس وال ال��تَّ��َح��لِّ��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ب��ال��ِع��يِّ ف��م��ا
ن��ْس��يَ��ا األَص��ِل ِل��س��اَن ت��ج��ع��ل وال دن��ي��ا ف��ْه��َي ال��ُم��ع��اِص��ِر، ل��غ��َة وُخ��ذ
ال��ق��دي��م��ا وال ال��ج��دي��َد، ب��ل��َغ وم��ا َم��ْش��ي��ا ف��َض��لَّ ال��غ��راُب ن��ق��َل ك��م��ا
ال��م��ع��ال��ي ن��ج��َل ي��ا أَن��َت ف��أَم��ا َم��ق��ال��ي ن��ش��أِت��ه ي��وَم ل��ج��ي��ِل��ك
ال��ُف��ه��وم��ا ال��ك��م��االت ف��ي يُ��ح��يِّ��ُر ِم��ث��ال إِل��ى أَب��ي��َك م��ن ف��ت��ن��ظ��ُر
بَ��ْع��دي َج��ْدواَك ب��ه��ا أَب��غ��ي وال أله��ِدي ب��ه��ا أَردُت م��ا ن��ص��ائ��ُح
ل��زوم��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��ف��ُع وك��ان ج��ه��دي ال��نَّ��ْف��َع أُِح��بُّ ول��ك��نِّ��ي
ويَ��ْدِري يَ��ع��ِرُف��ه أَب��اك ف��ِإن ِش��ع��ري — م��والَي ي��ا — أُْق��ِرئْ��َت ف��ِإن
(تَ��م��ي��م��ا) س��واِب��ِق��ه��ا ف��ي ف��أص��َرُع أَج��ِري ح��ي��َن ش��أِْوي ك��ان وَج��دَُّك
وِظ��لُّ ل��ه��م��و ِع��ْص��َم��ٌة وع��ه��ُدَك األََج��لُّ ُص��بْ��ُح��ُه��ُم��و أَن��َت ب��ن��ون��ا
تَ��دوم��ا؟ وأَن ت��ع��ي��ش ب��أَْن ي��ع��ي��ُش وك��لُّ ل��ه��م نَ��ْرتَ��ج��ي��َك ال ف��ِل��ْم
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النَّاِشئَة رَساَلُة

املنعم» عبد محمد السابق األمري إىل «أهداها

وال��ض��ي��اءْ ُط��رٍّا ال��ِح��ك��م��ِة َم��ْص��َدَر األَن��ب��ي��اءْ وأُْط��ِري ال��ل��َه أَح��م��ُدك
َوَج��وْد ف��ض��ٍل م��ن ِن��ل��ُت م��ا وع��ل��ى ال��وج��وْد نُ��ع��َم��ى ع��ل��ى ال��ش��ك��ُر ول��ه
َح��ّي ال��ل��ِه رج��اءِ م��ن وب��ق��ل��ب بُ��ن��ّي ي��ا ب��ع��ق��ٍل ال��ل��َه اُْع��بُ��ِد
َه��ل��ك ف��ي��ه َم��ْن خ��ْش��يَ��َة واخ��َش��ُه ال��َف��َل��ْك َم��ق��ال��ي��َد تُ��ْع��َط اُْرُج��ه
َرَزق خ��ي��ٍر م��ن ف��ي��ه وت��م��تَّ��ْع َخ��ل��ق م��ا وأَك��ِب��ْر ال��ُم��ل��َك، اُن��ظ��ِر
أََم��ْه أَو ع��ب��ٌد ل��ك ش��يءٍ ك��لُّ ال��تَّ��ك��ِرَم��ْه َم��ح��لُّ ال��ك��ون ف��ي أَن��ت
��م��اءْ ال��سَّ ت��ح��َت وم��ا وال��ري��ُح، ل��َك، وم��اءْ أَرٍض م��ن ال��ع��اَل��ُم ��َر ُس��خِّ
َح��ن��ي��ْن ل��ل��ن��وِر ال��ظ��ل��م��ِة ف��ي ل��ك َج��ن��ي��ْن أَن��َت إِذ اآلي��ة اُذك��ِر
َع��َل��ْم «ب��ق��راٍط» ك��لُّ ف��ي��ه ح��ار ال��ظُّ��َل��ْم ف��ي ش��أٌْن ل��ك ي��وٍم ك��لَّ
خ��َف��ْق ال��ل��ِه ي��ُد ��تْ��ُه َم��سَّ ح��ي��َن َع��ل��ْق م��ن ش��يءٌ َج��ن��ِب��َك ف��ي ك��ان
ودم��ا ل��ح��ْم��ا األَض��الع ف��ي ك��ان م��ا ب��ع��َد وح��ي��اًة ��ا ِح��سٌّ ص��ار
ال��بُ��ل��بُ��ل ك��ان��ت��ف��اٍض ان��ت��ف��اٍض ف��ي ال��َه��يْ��ك��ل َوْس��َط ك��ال��ن��اُق��وِس دقَّ
ِزْغ��تُ��م��ا ول��ك��ن ال��ل��ِه، َص��نَ��َع��ُة ��َم��ا: نَ��جَّ َم��ْن أَو َط��بَّ��َب، ل��م��ن ق��ْل
يَ��ج��وْز ال ع��ق��الً ال��ل��ِه غ��ي��َر إِن ال��َع��ُج��وْز إِي��م��اَن ب��ال��ل��ه آِم��ن��ا
ُج��ِم��ْع ال��ع��ل��م ط��ل��ب ف��ي م��ا خ��ي��َر اس��ت��م��ْع ل��ل��ِع��ل��ِم ال��ط��ال��ُب أَيُّ��ه��ا
ك��ال��نَّ��َع��م؟ إِال ال��ُج��ّه��اَل تَ��رى ه��ل ال��نِّ��َع��ْم أَْس��نَ��ى أُوتِ��ي��تَ��ُه إِن ُه��َو
ال��َم��ال ب��ي��َن ب��اط��ٍل ل��ظ��ه��وٍر ال ال��ِع��ل��م، ِل��ذاِت ال��ع��ل��َم اُط��ل��ِب
ف��اف��ت��راْق ه��ذا ف��ات��َك ف��ِإذا َم��ذاْق ل��ل��ع��ل��م ال��ع��ل��ِم أَه��ِل ع��ن��َد
ُه��دى ال��ض��وءِ ع��ل��ى ل��ألَع��م��ى ل��ي��س ُس��َدى ل��ل��ع��ل��ِم ال��م��ح��روِم ط��ل��ُب
َع��ق��ي��م؛ ت��ح��ص��ي��ل ك��ل ع��ن ف��ام��ت��ن��ْع ال��ع��ل��ي��ْم ت��وف��ي��ُق ف��اتَ��َك ف��إذا
وِغ��نَ��ى! يَ��س��اٌر ال��ج��ه��ل َم��َع ك��م ه��اُه��ن��ا أَو ه��ن��ا ال��رزَق واط��ل��ِب
ال��َف��ِه��ِم ع��ل��وُم ال��ت��ج��اري��ُب اع��َل��ِم ال��ده��ُر ع��لَّ��َم��َك م��ا ك��ل
ب��اْب ل��ل��ِع��ب��رِة ف��ي��ه ي��وٍم ك��لَّ ِك��ت��اْب وال��ع��ي��ُش األَي��اُم إِن��م��ا
ال��ل��س��اْن َع��يَّ إِن ال��ع��ق��ُل يُ��ف��ي��ُد م��ا ب��ال��ب��ي��اْن ِزنْ��ُه ال��ع��ل��َم ُرِزق��َت إِن
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ُك��تْ��ب��ِه ف��ي تَ��ه��تَ��ِدي ال ُم��ظ��ل��ٌم ب��ه ال��ِع��يُّ َس��ق��ط ع��ل��ي��ٍم ك��م
نَ��َظ��م��ا ف��ي��م��ا ب��ال��ح��ك��م��ِة ج��اءَ ف��م��ا ال��ع��ل��ُم ف��ات��ُه وأَدي��ٍب
ال��م��ع��رف��ة تَ��ُف��تْ��ُه ع��ن��ه تَ��ِغ��ْب َم��ْن ف��ل��س��ف��ْه ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ع��ل��ِم إِن
ال��خ��ب��ر يَ��درون ل��ي��س ق��وٌم ض��اَع ال��ِع��بَ��ْر ف��ي��ه إِذْ ال��ت��اري��ِخ اِق��رإِ
يُ��َخ��ْن ي��وًم��ا أَوط��ان��ه يَ��ُخ��ْن َم��ْن ال��وط��ْن ُح��بِّ ع��ل��ى ال��م��وِت إِل��ى ك��ن
وال��يَ��َدا م��ن��ه ال��ِم��نَّ��َة ي��ذك��ُر ال��م��ف��ت��َدى ح��م��اُه ال��م��رءِ وط��ُن
ُح��بِّ��ِه م��ن ُش��ْع��ب��ٌة ُح��بٍّ ك��لُّ ب��ه واألَه��َل ال��داَر ع��رف��َت ق��د
يَ��غ��تَ��ِرْب َم��ْن ل��ه ال��ش��وَق ي��ع��رُف م��ح��ت��ِج��ْب ب��اٍد م��ح��ب��وبُ��ك ه��و
ال��ك��ري��ْم ف��ال��ق��ب��ُر ُووري��َت ف��ِإذا رح��ي��ْم َم��ه��ٌد ��ب��ا ال��صِّ ف��ي م��ن��ه ل��ك
اس��تَ��ْرَع��يْ��تَ��ُه ب��ع��َدَك وع��ه��وٍد اس��تْ��وَدْع��تَ��ُه ع��ن��َدَك ع��زي��ٍز ك��م
َدم��ا ِل��ذْك��راُه ال��دم��َع تَ��ذِرُف َك��ُرم��ا ف��ي��ه ل��ك وَدف��ي��ٍن
ال��ع��م��ْل وال��رزُق ال��ص��ح��ُة إِن��م��ا األَم��ْل ج��مَّ ع��ام��الً ن��ش��ي��ًط��ا ك��ن
ف��ي��ه ال��ل��ِه ِس��رُّ األَع��م��اِل م��ت��َق��ُن َوِج��ي��ْه م��ح��ب��وٌب أَت��ق��ن��َت م��ا ك��لُّ
وث��م��ْن ب��ج��زاءٍ ش��يءٍ ك��لُّ ال��ح��َس��ْن ال��ش��يءِ ع��ل��ى ال��ن��اُس يُ��ق��ِب��ُل
أَت��ق��نَ��ه��ا َم��ْن ال��خ��ل��َد ح��ب��اه��ا ق��د أَْزيَ��نَ��ه��ا! م��ا اآلث��اَر، اُن��ُظ��ِر
ال��ُج��َع��ْل ف��ي ح��ت��ى ال��ص��ن��ع��َة أت��َق��نُ��وا األَُوْل ِم��ص��َر ب��ن��ي آث��اُر ت��ل��ك
األَدب ُح��س��ن ف��ي ال��ت��اج��ِر ط��ال��ُع األََرْب بُ��لِّ��غ��َت ال��ت��اج��ُر، أَيُّ��ه��ا
ف��ارِق أَو ب��ابَ��ُه، تُ��ف��ارْق ال ال��راِزِق ب��اُب ح��ان��وتِ��َك ب��اُب
وص��ال رس��وٌل م��ن��ه ك��لُّ��ه��م َدَخ��ال َم��ْن ب��اِب��ه ف��ي واح��ت��ِرم
يَ��م��ي��ْن ل��ل��ق��وم ف��ي��ه ِم��ْن ل��ف��ظ��ٌة وأَم��ي��ْن َص��دوٌق ال��ق��وِم ت��اج��ُر
يَ��ُس��ْد يُ��ْق��ِدْم َم��ْن إِنَّ ف��تَ��ش��بَّ��ْه؛ ك��األَُس��ْد ن��اًس��ا ل��إلق��داِم إِن
زي��اد» و«اب��ُن «إِس��ك��ن��دٌر» م��ن��ه��م��و وش��اْد س��اَد ف��تً��ى ك��لُّ ِم��ن��ه��م��وا
ال��ح��روْب وق��ِت ف��ي ال��ق��ل��ِب ك��ش��ج��اع ال��ك��روْب ف��ي م��ن��ه��م ال��ن��ف��ِس وش��ج��اُع
ال��بَ��َط��ْل ال��ح��قَّ يَ��نْ��ُص��ُر َم��ن إِن��م��ا ط��ّل ��ْج��َع��اُن وال��شُّ «ُس��ق��راُط» َواب��ٌل
م��ص��ل��ح��ي��ْن ُدع��اة أَو ُغ��زاة م��ن ح��ي��ن ب��ع��د ح��ي��نْ��ا ال��ده��ر َج��م��اُل ُه��م
ال��َغ��نَ��ْم ع��ن��َد َغ��نَ��ٍم ِل��راع��ي م��ا األُم��ْم ع��ن��َد َه��يْ��ب��ٍة م��ن ل��ُه��ُم
ِدي��ْن َوْل��َى رِض��ي��تُ��م ِدي��ٌن ل��ك��م��و ال��م��س��ل��م��ي��ْن: غ��ي��َر خ��اط��ب��َت إِذا ق��ل
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س��ب��ح��انَ��ه! ب��ه��م أَول��ى إِن��ه ش��انَ��ُه ف��ي��ه��م يَّ��اِن ل��ل��دَّ خ��لِّ
واْس��ت��ِع��َد ت��ج��ري األَق��داَر ف��دَع ل��ِض��ّد ي��وًم��ا ص��ائ��ٌر ح��اٍل ك��لُّ
األُم��وْر َم��ج��َرى أَب��ًدا تُ��ع��اِرْض ال يَ��ُدوْر وال��نَّ��ْح��ِس ��ْع��ِد ب��ال��سَّ ف��ل��ٌك
وق��َدْر! ق��ض��اءٌ ش��ئ��َت: وإِذا وِغ��يَ��ْر! ُص��ُروٌف ش��ئ��َت: إِذا ق��ْل
بَ��ِق��ي ِم��تَّ وإِن ال��ح��م��د، ط��يِّ��َب َل��ِق��ي ِع��ْش��َت ف��ِإن ال��خ��ي��َر، واع��َم��ِل
َرح��ي��ْم م��ن يُ��ج��َزى س��وف ف��رح��ي��ٌم ي��ت��ي��ْم ع��ن��َد ِم��نَّ��ٍة ع��ن يَ��ُم��ْت َم��ْن
ال��بُ��َؤَس��ا وت��َولَّ ��ْد وتَ��َع��هَّ أَس��ا ُج��ْرًح��ا رأى إِن ك��ري��ًم��ا ك��ن
��خ��اءْ ال��سَّ دوَن ف��اض��ٍل ُخ��ْل��ٍق ك��لُّ ال��رَّخ��اءْ ف��ي واْزَدْد ال��ش��ّدِة ف��ي واس��ُخ
يَ��ق��ُع م��ا َغ��ٍد ف��ي ت��ْدري ل��س��َت يُ��ْدَف��ُع ب��الءٍ ك��لُّ ف��ِب��ه
َوَص��ن��ي��ْع ج��م��ي��ٍل م��ن ق��يْ��ٍد ُربَّ ال��ج��م��ي��ْع ِرقَّ تَ��ح��ْز ال��ن��اَس ج��ام��ِل
األَدْب ال��م��رءَ ��َل َج��مَّ ف��ق��دي��ًم��ا ت��َح��ْب ب��ِإح��س��اٍن ال��ك��لَّ ع��اِم��ِل
ال��ُخ��لُ��ْق ض��ي��ق م��ن ال��رِّزِق ض��ي��َق إِِن يَ��ُرْق ل��م ُخ��ْل��ٍق ك��لَّ وتَ��ج��نَّ��ْب
وِك��بَ��ْر ِك��بْ��ٌر ان ِض��دَّ ف��ه��م��ا تُ��ع��تَ��ب��ْر ارت��ف��اٍع ف��ي وت��واَض��ْع
وال��َج��بَ��ُروْت ل��ه ال��ك��ب��َر ف��ات��ُرِك ي��م��وْت ال��ل��َه خ��ال م��ا َح��يٍّ ك��لُّ
ال��َك��َم��ْد ��اُه ت��َوفَّ ق��د ح��س��وٍد ك��م ال��ح��َس��ْد داءِ م��ن َج��نْ��بَ��َك وأَِرْح
ك��ري��ْم ِع��ْرٍض أَو ، ُم��سَّ ق��د َش��َرٍف ل��َع��ظ��ي��ْم ف��اغ��َض��ْب أُغ��ِض��بْ��َت وإِذا
ال��َح��ط��ْب وال��رُّْش��ُد ك��ال��ن��اِر إِن��ه ال��غ��ض��ْب ال��ص��غ��ي��راِت ف��ي وتَ��َج��نَّ��ْب
ُم��ع��ت��ِد ب��ُع��نْ��ٍف ال��ح��قِّ ط��اِل��ُب تُ��ْح��َم��ِد ِب��ِرْف��ٍق ال��ح��قَّ اُط��ل��ِب
َه��َوى ال��ن��ْف��ِس ِل��َه��َوى ُم��ط��ي��ٍع ك��م ال��َه��وى ت��أْت��ي م��ا أُك��ث��ِر ف��ي واْع��ِص
ال��زَم��ْن ِرقَّ يَ��ن��ْل ال��م��وَت يَ��ح��ِق��ِر ف��َم��ْن ت��ف��زْع وال ال��م��وَت اذك��ِر
َم��َل��ْك األَرِض ع��ل��ى ال��ط��ف��ُل إِن��م��ا ل��ْك يَ��ُك ل��م وإِن ال��ط��ف��َل أَح��ب��ِب
يَ��ْرَح��ُم��ه ام��َرءًا ال��ل��ُه َرِح��َم ت��ع��ل��ُم��ه ل��و ال��ل��ِه لُ��ْط��ُف ه��و
ُك��ْربَ��ِت��ِه م��ن ال��م��خ��زوَن تُ��خ��ِرُج لُ��ْع��بَ��ِت��ِه ع��ل��ى م��ن��ه َع��ْط��ف��ٌة
وَس��َع��ْه ن��ِع��ي��ًم��ا ال��ع��ي��َش يَ��م��ألُ َم��َع��ْه ��ي��ِق ال��ضِّ س��اع��َة وح��دي��ٌث
وال��نَّ��م��ي��ْم ي��وًم��ا ال��ِغ��ي��ب��ِة ع��ن ُص��ْم ال��ك��ِري��ْم ال��ش��ه��ر ف��ي ال��ص��وِم ُم��ِدي��َم ي��ا
ال��م��س��ج��ُد! م��ن��ه َض��جَّ ُم��َص��لِّ ك��م تَ��ْع��بُ��ُد َم��ْن َخ��ْف َص��لَّ��يْ��َت وإِذا
ال��ُف��ق��را ِل��بُ��ي��وِت َح��جٍّ ِغ��ّب ال��ُق��َرى» «أُّم إِل��ى ال��ح��جَّ واج��ع��ِل
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تَ��ْخ��َدَع��ْه أَالَّ ال��ل��ِه َوق��اِر ِم��ن م��َع��ْه ك��ان وَم��ن «ط��ه» ه��ك��ذا
اِإلل��ْه ع��ن��د م��ح��ب��وب��ٌة إِن��ه��ا ال��زك��اْه ف��ي ��ْع وت��َوسَّ ��ْح وتَ��س��مَّ
ك��ري��م ف��ال��ل��ُه ِزْدَت م��ا ف��إذا َح��ك��ي��م ف��ْرَض ب��ه��ا ال��ِب��رَّ ف��َرَض
واطِّ��الْع درٌس ال��َع��يْ��َش أَّن بَ��يْ��َد ب��اْع «ج��ال��ي��ن��وَس» ِط��بِّ ف��ي ل��ي ل��ي��س
ال��نَّ��ِه��م َخ��ْل��ِق ف��ي «ع��زرائ��ي��َل» إِن َف��ِه��ْم ك��ن��َت إِن ال��تُّ��ْخ��َم��َة اح��ذَِر
ال��ِع��ل��ل ِن��ص��َف اتَّ��َق��ى ��اُه تَ��َوقَّ َم��ن َق��تَ��ل َخ��ْل��ٍق ف��ك��م ال��ب��رَد؛ واتّ��ِق
وَه��واءْ ون��ب��اٍت، ش��م��ٍس، ب��ي��َن ال��ج��َواءْ َط��ْل��ِق ف��ي ُس��ك��ن��اك ات��خ��ذْ
ب��ال��م��روْر ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��م��ُس تَ��بْ��خ��ُل ق��ص��وْر م��ن خ��يْ��ٌر ال��ب��ي��ِد ف��ي َخ��يْ��َم��ٌة
وال��َم��ِل��ْك ف��ي��ه ��ع��ل��وُك ال��صُّ يَ��س��تَ��وي ح��ل��ْك ق��ْف��ٍر إِل��ى ت��أِْوي غ��ٍد ف��ي
ُش��ْرِب��ه��ا ع��ن َم��ن��دوح��ًة يَ��َرى ال ب��ه��ا ِل��م��ش��غ��وٍف ال��خ��م��َر وات��ُرِك
ال��ن��دي��ْم ك��فِّ ف��ي ال��ب��ع��ِض ع��ق��َل إِن ك��ري��ْم م��أَم��وٍن غ��ي��َر تُ��ن��اِدْم ال
ال��َك��ِب��ْد س��لُّ ب��ل ال��م��اِل س��لُّ ف��ْه��َو اب��ت��ِع��ْد اْس��َط��ْع��َت م��ا ال��م��ي��ِس��ِر وع��ن
يَ��ع��ش��ق! ل��م م��ن ال��ل��ذَة َدَرى م��ا واتّ��ِق ��ْف، وتَ��َع��فَّ ��ْق، وتَ��ع��شَّ

األَِمري َحجُّ

عباس» الخديو حج سنة مكة رشيف إِىل برقية يف اآلتية األبيات «أرسل

ِن��ب��راُس ال��ب��ي��ِت ألُْف��ق م��ن��ك��م ودام ف��اط��م��ٍة اب��ن ي��ا ف��ي��ن��ا م��ع��ال��ي��ك دام��ت
ال��ن��اس خ��ل��َف��َك وي��م��ش��ي إِل��ي��ه ت��م��ش��ي ُس��دَّتَ��ه واف��ي��َت إِذا ل��ل��خ��دي��ِو ق��ل
وأَع��راس أَف��راٌح وال��ع��ب��ُد وال��َع��ْوُد اب��تَ��َه��َج��ْت ق��د ال��دن��ي��ا ل��ه األَم��ي��ِر َح��جُّ
ع��ب��اس! ف��ل��ي��ح��ي ُس��ل��ط��انُ��ن��ا! ف��ل��ي��ح��ي ��تُ��ن��ا! أُمَّ ف��ل��تَ��ْح��َي م��لَّ��تُ��ن��ا! ف��ل��تَ��ْح��َي

إِْسَماِعيل

إسماعيل» الخديو فيها يقيم كان التي الدار عىل نابيل مدينة يف أرشف وقد «وقال

ال��م��ْس��تَ��ع��ِب��ر راح��ُة ال��تَََّ��ذُُّك��ِر ب��ع��َد ال��بُ��ك��ا وف��ي ِم��ص��َر، إِس��م��اع��ي��َل أَب��ك��ي��َك
ال��م��دِب��ر وال��ن��ع��ي��ِم ِل��ِع��زََّك أَْرق��ى أَن��ن��ي ��ك ح��قِّ ب��ب��ع��ِض ال��ق��ي��اِم وِم��ن
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ب��ق��يْ��َص��ر؟ ال��م��ْزِري��اِت ال��ق��ص��وِر ب��ع��د َس��ك��ن��تَ��ه��ا ك��ي��ف ال��رُّوٍم، بُ��ي��وُت ه��ذي
يُ��ق��ِص��ر ل��م إِح��راج��ه��ا ف��ي وال��ده��ُر أَق��َص��َرْت ن��ف��َس��ك أَن ال��ع��ج��ائ��ِب وم��ن
األَق��َف��ِر ال��م��ك��اِن إِل��ى ُدِف��ْع��َت ح��ت��ى َم��ِح��لَّ��ٍة ك��لَّ ِم��ن��َك يُ��خ��ل��ي زاَل م��ا
(ج��ع��ف��ر)19 م��ن��ازِل إِل��ى (ال��رِش��ي��ِد) ن��ظ��َر ك��لِّ��ه��ا دي��اِرَك إِل��ى ال��زم��ان ن��ظ��َر

َغْمر3 ميْت َحِريُق

ج��رى ك��م��ا ال��ق��ض��اءَ ُخ��ِذي َغ��ْم��َر) (ِم��ي��َت ي��ا وال��ُق��رى ال��م��دائ��ِن ف��ي ي��ح��ك��ُم ال��ل��ُه
��َرا وَص��غَّ ال��ِق��ي��اُس وه��وَّنَ��ه إِال ب��غ��يْ��ِره ِق��ي��َس ث��م َخ��ْط��ٌب َج��لَّ م��ا
ال��ث��رى ُووِريَ��ِت غ��داَة (م��ْرت��ن��ي��َق) أَو ��يً��ا ت��أَسِّ (س��ُدون) أَو (ع��م��وَرَة) ف��َس��ل��ى
ُم��س��تَ��ْص��َغ��را نَ��ص��ي��ِب��ه��ا ب��َج��ن��ِب َش��رًرا ون��اِره ال��ق��ض��اءِ م��ن ل��ِق��ي��َن ُم��دٌن
ُم��ْس��َع��را؟! َج��َه��نَّ��َم م��ن ُرك��نً��ا ك��ن��ِت ه��ل وِح��َج��ارًة أَنْ��ُف��ًس��ا ُط��ل��ولُ��ِك ه��ِذي
ُم��س��ت��ع��ِب��را ب��ه��ا ُم��ْع��تَ��ِب��ًرا ف��وق��ف��ُت ِع��ب��رًة وآخ��ذُ أَب��ك��ي��ه��ا ج��ئ��ُت ق��د
ُم��ْق��ِص��را ُغ��ْم��ٍر ن��ع��ي��َم ال��ن��ع��ي��َم وأَرى س��اع��ًة ده��ٍر ح��ي��اَة ال��ح��ي��اَة أَِج��ُد
تَ��ْض��َج��را وأَالَّ ت��رَض��ى، أَن ل��ل��ن��ف��س وع��زِم��ه��ا األُم��وِر َح��ْزِم م��ن وأَُع��دُّ
را ُم��ص��وَّ ��ق��اءَ ال��شَّ ب��ِك َرأي��ُت ح��ت��ى ِرواي��ًة ��ق��اءِ ب��ال��شَّ أَس��م��ُع زل��ُت م��ا
َج��ْع��َف��را َق��راب��ِة أَو أَُم��يَّ��َة، ب��ب��ِن��ي ِف��ْع��َل��ُه أَه��ِل��ك ب��ش��ْم��ِل ال��زم��اُن ف��ع��ل
تُ��َرى م��س��اك��نُ��ه��م وال يُ��ن��َظ��رون، ال ف��أَص��ب��ح��وا ال��دي��اَر، س��ك��ن��وا ق��د ب��األَم��ِس
ُم��نْ��َك��را َم��يْ��تً��ا رأَي��ت رأَي��ت وإِذا ب��ائ��ًس��ا ح��يٍّ��ا ل��ق��ي��ت ل��ِق��ي��ت ف��ِإذا
األَص��غ��را! ت��ب��ك��ي وت��ل��ك ال��ص��غ��ي��َر، ت��ب��ك��ي ه��ذه ص��ب��ٍر: ب��غ��ي��ر واألُم��ه��اُت
اس��ت��أْخ��را ال��ط��ل��وِل ف��ي ط��ف��ٍل أَْج��ِل م��ن دم��وَع��ه��ا ال��طُّ��ل��وِل ُم��وِدَع��ِة ك��لِّ م��ن
ف��يْ��ق��بَ��را ي��ع��وَد أَن ت��س��أَُل وال��ي��وَم ح��ي��اتُ��ه ت��ط��وَل أَن ��ل تُ��ؤمِّ ك��ان��ت
ال��ذُّرا وغ��يَّ��رِت آس��اًس��ا، ف��م��ح��تْ��ِك ُش��ْؤِم��ه��ا ط��ل��ع��َة ال��ن��اُر ع��ل��ي��ِك ط��ل��ع��ْت
أَح��م��را م��ن��ه��ا ال��م��وُت ي��ب��دو ح��م��راءَ ون��ه��اَره��ا ل��ي��ل��ًة ج��ه��اِت��ِك َم��َل��َك��ْت
األَبْ��ُح��را ت��ه��اُب وال ق��ابَ��َل��تْ��ه، ل��و ُط��غ��ي��اِن��ه��ا ف��ي ال��ط��وف��اَن تَ��ْرَه��ُب ال
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ال��م��ن��ظ��را ل��َع��اف ل��يَ��نْ��ُظ��َره��ا يُ��ْدَع��ى ف��ؤاُده ال��ج��م��اَد (ن��ي��رون) أَّن ل��و
ُم��ْدِب��را ولَّ��ى — ال��رح��م��َن أَس��ت��غ��ِف��ُر — ب��ِم��ث��ِل��ه��ا (ال��خ��ل��ي��ُل) اب��تُ��ِل��َي أَن��ه أَو
َج��رى م��ا ال��م��داِم��ع م��ن ال��دي��اَر َع��ص��َم ش��رِّه��ا م��ن ع��اص��ٌم َس��يْ��الً أَن أَو
را وُم��َس��وَّ وُم��َس��يَّ��ًج��ا، وُم��َط��نَّ��بً��ا، بً��ا ُم��بَ��وَّ ال��ب��ي��وِت ك��لُّ ب��ه��ا أَْم��َس��ى
��را ُم��يَ��سَّ ال��ط��ري��َق ي��ج��ِد ل��م ف��رَّ َم��ْن ُط��ُرق��اِت��ه��م وتَ��َم��لَّ��َك��ْت أََس��َرتْ��ُه��ُم��و،
ال��َم��ْص��َدرا ف��َض��لُّ��وا ق��َدٌر، وأَض��لَّ��ُه��ْم َم��ْوِرًدا ذل��ك يَ��وَم ع��ل��ي��ه��م ��ْت َخ��فَّ
ال��ِق��رى ِن��ي��راِن ِغ��بَّ ح��اِت��َم س��اح��اُت ك��أَن��ه��ا ال��ط��ري��َق ت��رى ال��تَ��َف��تَّ ح��ي��ُث
وأَْق��َف��را ال��م��ج��وِس، ن��اُر ب��ه خ��م��َدْت ك��ه��ي��ك��ٍل ال��س��واِد ف��ي ال��دع��ائ��َم وت��رى
ال��َع��نْ��بَ��را ال��ث��اك��الُت م��ن��ه��ا وت��ش��مُّ ك��ري��ه��ًة ال��رُّف��اِت رائ��ح��َة وتَ��َش��مُّ
ال��َف��را» َج��ْوِف ف��ي ��يْ��ِد ال��صَّ «ك��لُّ ط��ي��ُر، ي��ا َح��ْوم��اِت��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر ع��ل��ي��ه��ا ك��ثُ��َرْت
ال��َك��َرى ِس��ن��ِة ف��ي ال��َوْك��َر ع��ل��ي��ِك ت��غ��َش��ى أَن األَح��داِث ط��وارَق ت��أَْم��ن��ي��ن ه��ل
وتَ��ْخ��بُ��را ال��طُّ��ل��وِل ف��ي ل��ت��م��ِش��َي ت��أْت��ي وب��ع��ي��ِده��ا ال��ُق��رى دان��ي ِم��ْن وال��ن��اُس
أَْج��َدرا ب��ال��ت��س��اؤِل ال��ف��رائ��َس وأَرى وَه��ْولِ��ه ال��ح��ري��ِق ع��ن ي��ت��س��اءَل��ون
��را تَ��ح��سُّ ال��ُم��ْش��َع��الِت ال��ق��ل��وَب يُ��ط��ِف��ي َم��ْن س��واك ول��ي��س َخ��َم��َدْت، ق��د ، ي��اَربِّ
يُ��ش��ت��َرى ال ب��م��اِل��ه��م ف��ْه��َو ب��ال��ص��ب��ِر، ف��اك��تَ��ِت��ْب ل��ِإلع��ان��ة اك��ت��ت��ابً��ا ف��ت��ح��وا
ت��رى؟! ف��َم��ْن ل��الج��ئ��ي��ن ت��ك��ن ل��م أَو ل��ه��م؟ ف��َم��ْن ل��ل��ب��ائ��س��ي��ن ت��ك��ن ل��م إِن
ُم��ب��ع��ثَ��را ال��ت��راب ف��ي َرم��ي��م��ا وارح��م ُم��ش��تَّ��تً��ا ال��يَ��بَ��اِب ف��ي َج��ْم��ًع��ا ف��ت��ولَّ
ال��َوَرى ف��ي ال��ق��دي��م��ُة ال��س��ب��ُع آي��اتُ��َك ت��أِْت��ِه ل��م م��ا ال��ن��اُر ب��م��ص��َر ف��َع��َل��ْت
َع��ْس��ك��را؟! يُ��س��يِّ��ر ن��اح��ي��ة ك��لِّ ف��ي ك��ق��اه��ٍر ال��ب��الد ف��ي ت��راه��ا م��ا أََو
را ُق��دِّ ف��ي��م��ا ب��ال��لُّ��ْط��ِف وُخ��ذ بَ��ْرًدا، ن��اَره ف��ص��يِّ��ْر أَو ق��ض��اءَك، ف��ادف��ْع
تَ��س��ت��غ��ف��را أَن آن ق��د ��ًة أمَّ ي��ا واس��ت��غ��ِف��ري َس��ِخ��يَّ��ًة، األَك��فَّ ُم��دُّوا
ُم��ْع��ِس��را ف��أَص��بَ��ح ِم��ث��َل��ُه��م��و ك��ان َم��ْن وِب��رِّه��م ال��م��وِس��ِري��ن ب��ع��ط��ِف أَْوَل��ى
ت��ت��غ��يَّ��را؟ أَن األَي��اَم أَأَِم��نْ��تُ��ُم��وا أَم��وال��ه��م ف��ي ��َج��ن��اءُ ال��سُّ أَيُّ��ه��ا ي��ا
َق��دَّرا م��ه��م��ا األَق��داُر، ت��م��ل��ك م��ا أَح��واِل��ه م��ن اإلِن��س��اُن ي��م��ل��ُك ال
تَ��ع��ثَّ��َرا ال��ح��ري��ِر ف��ي م��اٍش ف��ل��ُربَّ َم��ْوط��ئٌ ح��ري��ر م��ن يُ��بْ��ِط��رنَّ��َك ال
تُ��ذك��را أَن ع��ش��ي ف��اذك��ْره ألَخ��ي��َك؛ أَح��داثُ��ه ت��ن��كَّ��َرْت ال��زم��اُن وإِذا
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َغْليُوم ُخْطبَُة

وأحدثت عظيم، وقع لها كان ١٩٠٦ سنة يف خطبة أملانيا عاهل غليوم «وخطب
فقال:» طاحنة، أوربية حرب إىل تنتهي أن أوشكت أزمة

ال��ط��وي��ْل؟ ال��ع��ري��ِض ال��ُح��ل��ِم ذل��ك ف��ي تَ��رى م��اذا ح��ك��ُم��َك؟ م��ا ، ي��اَربِّ
ال��ق��ل��ي��ل! إِال ُم��ْل��ِك��َك م��ن أَع��ط��اَك ف��م��ا خ��ط��ي��بً��ا، غ��ل��ي��وٌم ق��ام ق��د
��ئ��ي��ل ال��ضَّ إِل��ي��ِه ِق��ي��َس إِن ُم��ل��ُك��َك ل��ه ُم��ل��ًك��ا ج��ن��ِب��َك ف��ي َش��يَّ��د
س��ب��ي��ل م��ن وال ، ف��جٍّ م��ن غ��اَدَر ف��م��ا ح��يٍّ��ا، ال��ع��اَل��م َورََّث ق��د
ي��ق��ول ف��ي��م��ا ل��ل��روم��ان وال��ن��ص��ُف َزع��ِم��ه ف��ي ل��ل��ج��ْرم��اِن ف��ال��ن��ص��ُف
ث��ق��ي��ل؟! م��اٍض — َربِّ ي��ا — أَيُّ��ه��م��ا َس��يْ��ُف��ه؟ أَم س��يْ��ُف��َك ق��ْل: ، ي��اَربِّ
ال��ج��ل��ي��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن خ��ْط��َب ف��ِإنَّ أَح��الُم��ه — ي��اَربِّ — َص��َدق��ْت إِن
َف��ت��ي��ل ف��نُ��ْع��َط��ى ِب��روم��اَن وال ��ٌة ِح��صَّ ل��ن��ا ِج��رم��اُن ن��ح��ُن ال
ال��ذل��ي��ل ال��ف��ري��ُق رع��اي��اك ي��وٍم ف��ي رع��اي��اك ت��ن��َس ال ، َربِّ ي��ا
ال��دل��ي��ل ب��ئ��َس وال��ج��ه��ُل ق��دي��م��ٌة، أَه��ِل��ه ع��ل��ى ال��ج��ه��ِل ج��ن��اي��ُة
ظ��ل��ي��ل! ب��اٍق ال��س��ل��ِم ظ��لَّ ول��ي��َت يَ��ًدا ِب��ش��رٍّ نَ��م��ُدْد ل��م ل��ي��َت ي��ا
ال��وك��ي��ل! ونِ��ْع��ِم ال��ل��ُه، َف��ح��ْس��بُ��ن��ا ج��اَزف��وا ُع��ْص��بَ��ٌة ع��ل��ي��ن��ا َج��ن��ى

ِقي ْ الرشَّ اْلُموِسيقى نَادي

.«١٩٢٩ سنة الرشقي املوسيقى نادي افتتاح حفلة يف األول فؤاد امللك يخاطب «وقال

ال��َغ��نَّ��اءَ ال��رَّْوَض��َة ي��داَك َخ��طَّ��ْت
ِب��ن��اءَ ال��ف��ن��وِن َص��ْرِح م��ن وف��رْغ��َت

ِب��رك��ِن��ِه ��ُم��وِّ ال��سُّ ف��ي تَ��ذه��ُب م��ازل��َت
ال��َج��ْوزاءَ ُرك��نُ��ُه ت��ج��اوَز ح��ت��ى

��َم��ْت ت��ق��سَّ ال��ج��م��ي��ِل ال��ف��ّن م��ن داٌر
وُرواءَ رواي��ًة ل��ل��س��اه��ري��ن
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أَيْ��ُك��ه أَع��ج��َب ال��ط��ي��ِر ت��ح��َت ك��ال��رْوِض
اإلِص��غ��اءَ وأَع��ج��َب ال��ع��ي��وِن، َل��ْح��َظ

ق��ب��َل��ه��ا نَ��َر ف��ل��م ب��ه��ا، نَ��َزْل��َت ول��ق��د
ِع��ش��اءَ ال��ن��ه��اِر ش��م��َس ج��ال َف��َل��ًك��ا

��ن��ا ال��سَّ ف��ي ت��ق��لَّ��ب ح��ت��ى ��َج��ْت وت��وهَّ
وف��ض��اءَ ح��ج��ارًة ال��م��ل��وِك) (وادي

ل��ع��لَّ��ُه ي��ت��ه��ام��س��ون: ��تُ��وا ف��ت��ل��فَّ
أَض��اءَ ال��ب��الد ف��ي ال��َح��ض��ارِة ف��ج��ُر

ب��ن��ائ��ه��م ُط��ل��وِل ف��ي ال��م��ع��اِزُف ت��ل��ك
اإلي��م��اء ِب��ن��ائ��َك ن��ح��َو أَك��ث��ْرَن

ت��ح��يَّ��ًة ع��ي��دانُ��ُه��نَّ وت��م��ايَ��ل��ْت
ث��ن��اء أَوت��اُرُه��نَّ وت��رنَّ��َم��ْت

��ق��تَ��ُه ن��سَّ ق��د اإلِي��واِن، ب��ان��َي ي��ا
(ال��ح��م��راء)20 ِه��نْ��دام��ه��ا ف��ي َوَح��ذَْوَت

(َم��ْع��بَ��ٌد)21 أَو ي��ِح��لُّ��ه (ال��غ��ري��ُض) أَي��َن
واألَب��ه��اءَ؟ ال��ُح��ج��راِت َ يَ��ت��ب��ّوأ

ال��ت��ي َض��نَ��ائ��ن��ه م��ن ال��ع��ب��ِق��ريّ��ُة
ش��اءَ َم��ْن — ُس��بْ��ح��انَ��ه — ب��ه��ا يَ��ح��ب��و

واس��تَ��ْوَه��بْ��تَ��ُه األَيْ��َك ب��ن��ي��َت ل��م
ال��َوْرق��اءَ وأَرَس��َل ال��َه��زاَر، بَ��ع��َث

م��ا األَن��غ��اِم ُم��تَ��َف��رِِّد م��ن ف��س��م��ع��َت
ال��نُّ��َدَم��اءَ َ وأَخ��ط��أ (ال��رش��ي��َد)، ف��اَت

وُربّ��م��ا ال��م��ل��وِك، ري��ح��اُن وال��ف��نُّ
أَس��م��اء َج��ن��ب��اِت��ه ع��ل��ى َخ��َل��ُدوا

أَب��ن��ائ��ن��ا ع��ل��ى أَي��ادي��ه ل��وال
آب��اءَ ��ة أُمَّ أَْم��َج��َد نُ��ْل��َف ل��م
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ال��ُع��ال ف��ي ق��وٍم ك��لِّ أَوائ��ُل ك��ان��ت
س��م��اء اَل��ف��خ��اِر ف��ي وُك��نَّ��ا أَرًض��ا،

َح��ْوَل��ُه ف��ي��م��ا ال��ف��نِّ اب��ت��س��اُم ل��وال
َوَج��ف��اءَ َج��ه��ام��ًة ال��وج��وُد َظ��لَّ

َح��َوْت وم��ا ال��ح��ي��اَة ال��ف��نِّ م��ن ج��رِّْد
َخ��الء ال��ج��م��اِل م��ن ال��ح��ي��اَة تَ��ج��ِد

ط��ب��ي��ع��ٌة ال��ح��ي��اَة ع��ال��ج��ِت ب��ال��ف��نِّ
ال��ص��ح��راء ب��ال��واح��ِة ع��ال��ج��ْت ق��د

َرْم��ض��اِئ��ه��ا م��ن ال��روُح إِل��ي��ه��ا ت��أِْوي
م��اءَ تُ��ص��اِدُف أَو ِظ��الٍّ، ف��تُ��ص��ي��ب

ك��لِّ��ه��ا ال��م��م��ال��ِك ف��ي ال��ح��ض��ارِة ن��ب��ُض
ال��ّداءَ ي��دّق أَو ال��س��الم��َة يَ��ج��ري

ص��ح��ي��ح��ٌة ال��زم��ان ع��ل��ى ف��ْه��َي ص��حَّ إِن
وِط��الءَ ظ��اه��ًرا ك��ان��ت زاَف أَو

ت��رى ه��ل َغ��ْرَس��َك، — ال��ف��اروق أَب��ا — ان��ظ��ْر
ونَ��م��اء؟ ن��ع��َم��ًة إِال ب��ال��غ��ْرِس

ث��ابَ��َرْت وأَي��ٍد ذُِخ��َرْت، َح��بّ��ٍة ِم��ْن
َف��يْ��ح��اءَ ب��َج��نَّ��ٍة ال��زم��اُن ج��اءَ

خ��م��ي��ل��ٌة ال��ج��م��ي��َل ال��ف��نَّ وأَك��نَّ��ِت
األَف��ي��اءَ ِت وَم��دَّ ال��ظِّ��الَل، َرَم��ِت

ع��ص��اب��ٌة ال��ص��ال��ح��اِت ال��ج��ه��وَد ب��ذََل
َج��زاءَ ال��ج��ه��ود ع��ن يَ��س��أَل��ون ال

ي��أَل��ونَ��ه ال ال��ف��نِّ رس��وَل ص��ِح��ب��وا
وَوف��اءَ م��وَّدٍة، وِص��دَق ُح��بٍّ��ا،

وج��اوزوا ب��ال��ث��ب��ات، ال��ع��وائ��َق َدف��ع��وا
وس��اءَ األُم��ور ق��َدر م��ن س��رَّ م��ا
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ُع��ْل��ِويَّ��ٌة ق��ّوٌة ال��ت��ع��اُوَن إِن
األَش��ي��اءَ وتُ��ب��ِدع ال��رج��اَل، ت��ب��ِن��ي

َس��ْع��يُ��ه��م اْل��ِت��ف��ات��ك ح��از ف��ْل��يَ��ْه��ِن��ِه��ْم؛
وَس��ن��اءَ َس��نً��ا ن��ِديِّ��ُه��ُم��و وك��س��ا

غ��ارًس��ا إِال ل��ألَب��ص��ار ت��بْ��ُد ل��م
بَ��نَّ��اءَ أو األَج��ي��اِل ِل��خ��واِل��ِف

ال��نَّ��َدى تَ��رتَ��ِج��ُل ال��ف��ت��َراِت ع��ل��ى ت��غ��دو
ال��ب��ي��ض��اءَ ال��يَ��َد ت��ص��ط��ِن��ُع وت��روُح

رك��ابُ��ه س��ار ك��ال��غ��يْ��ِث َم��وِك��ٍب ف��ي
ورخ��اءَ س��ع��ادًة وح��لَّ ِب��ْش��ًرا،

َح��ْول��ه ق��وُم��ك ال��ت��ف ال��لِّ��واءُ أَن��ت
ِل��واءَ ال��ش��ع��وُب ي��ج��ع��ل��ه وال��ت��اُج

َم��َح��بَّ��ًة َس��ِم��ْع��َت ِم��ئْ��ذَن��ٍة ك��لِّ ِم��ْن
ُدع��اء ل��ق��ي��َت ن��اق��وٍس وب��ك��لِّ

ان��بَ��َرى ك��م��ا ال��ُه��ت��اِف، ع��ل��ى ي��ت��أََلَّ��ف��ان
ِغ��ن��اءَ ال��بَ��ن��ان ف��ي يُ��س��اي��ر َوت��ٌر،

األُوبَرا َدار يف

نظمها وأحسبه إِنشادها، سبب — اليقني وجه عىل — يل يتبني لم القصيدة «هذه
السبيل»22 بأبناء الرب جمعيات من جمعية أقامته األوبرا دار يف احتفال ملناسبة

ج��م��ي��ْل ال��داِر َف��ِم ف��ي وث��ن��اءٌ ال��ظ��ل��ي��ْل وال��ظ��لُّ ��اح��ُة ال��سَّ َح��بَّ��ذا
ال��ج��زي��ل وال��نَّ��يْ��ِل ال��م��ع��روِف ��ة لُ��جَّ ال��ثَّ��رى ت��ح��ت ب��ه ت��ْج��ري تَ��َزْل ل��م
دل��ي��ل ال��ب��ان��ي ع��ل��ى بُ��ن��ي��اٍن ك��لُّ ي��ُده ج��لَّ��ْت إِس��م��اع��ي��َل، ُص��ن��ُع
ج��ي��ل؟ ب��ع��َد ِج��ي��الً ل��ل��خ��ي��ر ف��ِت��َح��ْت ب��اب��ه م��ن ًة ُس��دَّ أَتُ��راه��ا
ب��ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه ال��ِج��دِّ ح��ظُّ ل��ي��س أَنَّ��ه َّ إِال األَيّ��اٍم، َم��ل��ع��ُب
ال��ه��دي��ل «ِف��ْرِدى» م��ن األَج��ي��اَل وش��َج��ى «ع��ائ��دًة» ب��ه��ا ال��ن��اُس ش��ه��د
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األَث��ي��ل وال��م��ج��ُد ��ؤَدُد ال��سُّ رك��نُ��ه��ا ُدول��ًة ذَراه��ا ف��ي وائ��تَ��ن��ف��ن��ا
ال��ط��وي��ل ال��ع��ص��ُر تُ��س��ت��أْن��َف أَن دون وأَتَ��ى ط��وي��الً، ع��ص��ًرا أَي��ن��ع��ْت
أَص��ي��ل ل��س��بّ��اٍق وع��ق��دن��اه ِم��ح��راب��ه��ا ف��ي ال��غ��اَر َض��ف��ْرن��ا ك��م
ال��رح��ي��ل ي��وَم ُش��يِّ��َع��ْت وش��م��وٍس ال��نَّ��َوى ي��وَم َودَِّع��ْت ب��دوٍر ك��م
ال��ُم��ن��ي��ل ��ْم��ِح وال��سَّ ب��ال��خ��يِّ��ِر م��اج ب��ه��ا ل��ل��ِب��رِّ َم��رَّ ُع��رٍس ُربَّ
ال��ع��ل��ي��ل ال��بُ��ْرءَ ي��س��ت��ْرِوُح وم��ش��ى ل��ي��ل��ت��ه ف��ي األَي��ت��اُم ض��ِح��ك
ال��س��ب��ي��ل ألَب��ن��اءِ ال��م��أَْوى وس��ع��ى ب��ه وال��نُّ��ْع��َم��ى ال��ب��ائ��ُس وال��ت��ق��ى
وب��خ��ي��ل َج��واٌد ال��دُّور وم��ن ونَ��ٍد َج��ِدي��ٌب األَرض وم��ن
ال��ن��زي��ْل ب��م��ذم��وِم ل��ي��س م��ن��زٌل ��ه��م ض��مَّ ُح��ن��ف��اءً ش��ب��ابً��ا ي��ا
ال��َوب��ي��ل ال��َم��ْرَع��ى ع��ن ��ي��ه��ْم ويُ��ن��حِّ ال��َق��ذَى ِوْرِد ع��ن ال��ش��ب��ان ي��ص��ِرُف
وخ��ل��ي��ل ل��ب��ع��ٍض ِخ��دٌن ب��ع��ُض��ك��م إِخ��وًة وِج��ي��ئ��وا ف��ي��ه اذه��ب��وا
ض��ئ��ي��ل ج��لَّ وإِن م��ول��وٍد ك��لُّ ِق��لَّ��ت��ه يَ��ُض��رَّن��ك��م��و ال
ِم��ي��ل اإلِن��ص��اف ع��ن ال��ظ��نِّ تُ��بَّ��ُع ط��ائ��ف��ٌة أَم��رك��م ف��ي أَرج��ف��ْت
وق��ي��ل ق��اَل ف��ي ال��ح��ي��ل��ُة ق��لَّ��ِت ِح��ي��َل��ت��ك��م ل��ه��م ال��ص��ب��َر اج��ع��ل��وا
ال��ه��زي��ل؟! ال��ُخ��ْل��ِق إِل��ى ال��دي��ن ��َة ِرقَّ ت��ج��م��ع��وا أَن ب��ك��م أَي��ري��دون
َك��ف��ي��ل ل��ل��نَّْ��شءِ ُم��رش��ٍد وم��ن ال��ه��ْدِي، م��ن األَرُض َح��َل��َت
يَ��م��ي��ل ال��ِب��رِّ َس��نَّ��ِة ع��ن ٌ نَ��َش��أ وت��رى َف��ْوَض��ى، األُس��رَة ف��ت��رى
ال��س��ل��س��ب��ي��ل وك��ون��وا ، َع��بَّ ك��لَّ��م��ا َخ��ِش��نً��ا َج��ْه��ًم��ا ��يْ��َل ال��سَّ ت��ك��ون��وا ال
ال��ن��خ��ي��ل ت��ن��َس ول��م ال��ُع��ْش��َب، َروَّت خ��اش��ع��ٍة َس��ْم��ح��ٍة ِع��ي��ٍن ُربَّ
وس��ب��ي��ل ب��ك��ت��اٍب ن��ف��ٍس ك��لُّ اع��ت��ق��دوا ف��ي��م��ا ال��ن��اَس تُ��م��اروا ال
ال��ث��ق��ي��ل ال��ِع��بءَ خ��ل��ف��ك��م��و ف��اط��رح��وا ن��ادي��ك��م��و إِل��ى ج��ئ��ت��م وإِذا
ال��ن��ب��ي��ل ال��ش��ه��ر م��ن ال��ق��دِر ل��ي��ل��ُة «األَوِب��را» ف��ي ل��يْ��َل��تُ��ك��م ه��ذه
ج��بْ��َرئ��ي��ل ي��ديْ��ه ب��ي��ن وم��ش��ى ب��ه ال��ه��ادي ط��وَّف ِم��ه��َرج��اٌن
تَ��س��ي��ل ال��خ��ي��ر َل��ْم��َح��ِة م��ن ُغ��َرٌر َزيَّ��ن��ه��ا أَوُج��ٌه وت��ج��لَّ��ْت
األَص��ي��ل ظ��لِّ ف��ي ال��داَر وك��أَن ان��ج��َل��ى ب��ال��ف��ج��ر ال��ل��ي��َل ف��ك��أَن
بَ��دي��ل ال��خ��ي��ر ِم��َن ال��خ��ي��ِر َل��ذَُّة ن��ح��زي��ك��م��و ال األَج��واُد أَي��ه��ا
ال��ج��ل��ي��ل ال��َع��ْوُن ال��َع��َم��ِل ل��ج��ل��ي��ل ع��ن��َده يُ��رَج��ى األُّم��ة رج��ُل

263



(٢ (مجلد الشوقيات

تَ��م��ي��ل أَالَّ ال��نَّ��َدى ع��ه��َد أَخ��ذْت ب��ال��نَّ��َدى ُح��ْط��تُ��م��وه��ا دارا إِن

باشا بُْطُرسغاِيل ُع َمْرصَ

سنة يف الورداني إبراهيم يد من برصاصة مرص يف باشا غايل بطرس ُقِتَل «حينما
ووزير زعيم عىل الجريمة لوقوع األقباط، من كثري واستاء النفوس، هاجت ١٩١٠

ذلك:» يف فقال قبطي،

ث��ان��ي��ا ال��ب��ريّ��ِة ف��ي (ي��س��وًع��ا) َه��ب��وه ُرَويْ��َدُك��م ال��دُّه��ور، إِخ��وان ال��ِق��بْ��ِط بَ��ن��ي
(غ��ال��ي��ا) غ��اَل ق��د ال��ل��ِه ق��ض��اءُ وه��ذا م��ري��ٍم) (اب��ن َص��ل��َب ال��ل��ِه ل��ِح��ك��ِم ح��م��ل��تُ��م
َواه��ي��ا ال��دَّ الق��ى ال��ُس��وَّاِس وداه��ي��ُة ٌد ُم��َس��دِّ رم��اه ق��د ال��م��راِم��ي س��دي��ُد
تَ��داِوي��ا أَو ف��ج��أًَة، ألَْوَدى ع��ل��ي��ه؛ ُم��ط��ِل��ٌق ال��ن��اَر يُ��ط��ِل��ق ل��م ل��و وَوال��ل��ِه،
ث��وان��ي��ا ��ْر تُ��ؤخَّ ل��م ح��ان��ت ه��ي إِذا أَن��ُف��ٍس وآج��اُل وِم��ق��داٌر، ق��ض��اءٌ،
ون��اع��ي��ا! َم��يْ��تً��ا، اثْ��نَ��يْ��ِن: األَن��اُم ويَ��ب��َق��ى ق��ب��َل��ن��ا ق��ب��ائ��ُل ب��ادت ك��م��ا نَ��ب��ي��ُد
نَ��واِح��ي��ا ��ق��اِق ال��شِّ أَس��ب��اَب ونَ��ن��ِب��ذُ وع��ه��َدُه ال��ج��ف��اءَ ن��ط��وي ع��س��ى ت��ع��ال��وا
َم��غ��ان��ي��ا؟ ل��ك��لٍّ ك��ان��ت وب��ي��ن��َه��م��ا َل��ْح��َدن��ا ث��م م��ه��َدن��ا (م��ص��ٌر) تَ��ُك أَل��م
ج��اري��ا؟ ال��ن��ي��َل ن��ع��بُ��ُد و(ط��ه) و(م��وَس��ى) م��ري��ٍم) اب��ِن (ال��م��س��ي��ِح ق��ب��ل م��ن ن��ُك أَل��م
وواِدي��ا؟ ِض��ف��اًف��ا ف��ديْ��ن��اه وه��الَّ ال��َه��َوى ح��بِّ��ه ع��ل��ى ت��س��اق��يْ��ن��ا ف��َه��الَّ
ب��اق��ي��ا زاَل م��ا ال��خ��ي��ُر ال��م��س��ل��م��ي��ن وف��ي ورح��م��ٍة ُودٍّ أَه��ُل م��ن��ك��م زال وم��ا
ف��اش��ي��ا ال��ن��اس ف��ي ال��ق��ت��َل ع��رف��ن��ا ف��ِق��ْدًم��ا (بُ��ُط��رٍس) ق��ت��ُل ��ٍة ذمَّ ع��ن ي��ث��ِن��ك��م ف��ال

الَقْرب يف الدِّيِن ِلَصالَح الثَّاني َغْليُوم تَحيَُّة

ِع��ظ��ام��ا ك��ان��وا ول��و ويَ��ن��ُدبُ��ُه��م ال��ِع��ظ��ام��ا يَ��ب��ك��ي َم��ن ال��ن��اِس ع��ظ��ي��ُم
ال��ك��رام��ا ب��ِم��دَح��ِت��ِه يُ��ح��ي��ي ف��تً��ى َم��ْح��ٍل ع��ن��َد غ��م��اٍم م��ن وأَك��َرُم
ك��الم��ا؟! إِالَّ يَ��ج��ِزي��ُه��م��وا وم��ا ج��زاءٍ ع��ن ��ر ال��م��ق��صِّ ُع��ذُر وم��ا
ال��م��ق��ام��ا؟ ذاك ُم��ْرِض��يً��ا م��ق��االً ع��نِّ��ي غ��ل��ي��وَم ُم��ب��ل��ٍغ م��ن ف��ه��ل
ُه��م��ام��ا َم��ِل��ًك��ا ال��ثَّ��َرى ف��ي ��َد ت��ع��هَّ ُه��م��اٍم م��ِل��ٍك م��ن ال��ل��ُه رع��اَك
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َغْمر ميْت َحِريُق

ال��َغ��م��ام��ا ك��ن��َت ب��ق��ب��ِره وق��ْف��َت ��ا ف��ل��مَّ أَظ��م��أَه، ال��نِّ��س��ي��اَن أَرى
ع��ام��ا ال��ت��اري��ِخ ف��ي ال��ج��ل��ي��َل ت��رك��َت ح��ت��ى ل��ل��ن��اس ع��ه��َده تُ��ق��رُِّب
��الم��ا؟! ال��سَّ تُ��ه��دي ُم��م��لَّ��ٍك وأَيَّ تُ��ح��يٍِّ��ي س��ل��ط��اٍن أَيَّ أَت��دري
ِق��ي��ام��ا! يُ��الق��وُه أن تَ��َع��وََّد ُم��ل��وًك��ا تُ��ذَك��ُرُه ب��ه وق��ف��َت
ال��ُح��س��ام��ا ه��و وك��ان ح��داِئ��َده��ا، ف��ك��ان��وا ح��رٌب، َج��َم��َع��تْ��ُه��م��و وك��م
ال��ِك��الم��ا َض��َم��َد َم��ْن ال��ي��وَم وأَن��َت دام��ي��اٌت ل��ل��ب��ريّ��ِة ِك��الٌم
واألَن��ام��ا ال��م��م��ال��َك وأَس��م��ع��َت ع��ن��ه ق��ل��َت ق��د م��ا ق��ل��َت ف��ل��م��ا
ان��ت��ق��ام��ا؟ أَِم ذاَك ك��ان أُُح��بٍّ��ا َك��ْل��َم��ي وْه��َي ال��ب��ريّ��ُة ت��س��اءََل��ِت
ع��ظ��ام��ا تُ��ؤِذي أَن أَب��رُّ وأَن��َت ِب��م��يْ��ٍت تُ��زِري أَن أَج��لُّ وأَن��َت
ال��دوام��ا ص��ارِم��ِه ب��ح��دِّ ل��ن��ال َم��ْل��ٍك ن��ص��ي��َب ال��دواُم ك��ان ف��ل��و

اْلَفنار4

ف��اَل��تَ��ه��ب��ا؟ ��ه��ا َم��سَّ ه��ل ��ُه��ب��ا ال��شُّ يُ��ن��اغ��ي َس��َم��ا
َم��ْرَق��ب��ا ال��ب��ح��ار ف��ي ُه أَل��َزُم��و ك��ال��دَّيْ��دب��اِن
م��رك��ب��ا يَ��ل��َق��ى وق��ام َم��ْرَك��بً��ا م��ن��ه َش��يَّ��ع
ال��ُغ��يَّ��ب��ا ��راَة ال��سُّ ـ��أَه��ِل وب��اْل��ـ ب��ال��داِر ��َر بَ��شَّ
َم��ْرَح��بَ��ا ال��ظ��الم: ل��ْوِح ع��ل��ى ب��ال��نُّ��ور وَخ��طَّ
��ب��ا َع��قَّ إِال يُ��َولِّ ل��م ال��ُم��ِل��حِّ ك��ال��ب��ارق
َط��َرب��ا ال��ُرق��اَد ف��ي��ه تَ��ذُْق ل��م ل��ي��ٍل ي��اُربَّ
ال��ك��وك��ب��ا ��راُة ال��سُّ يَ��رَع��ى ك��م��ا نُ��راع��ي��ه ِب��تْ��ن��ا
أَبَ��ا ك��ان م��ن ال��ن��اس ف��ي ي��ع��رف��ه��ا س��ع��ادٌة
ال��َع��بَ��ب��ا ك��ال��م��س��ي��ح َب وَج��ا ال��م��اءِ، ع��ل��ى َم��َش��ى
��ب��ا ُم��نَ��قِّ ُم��س��ت��ش��ِرًف��ا م��وض��ع��ه ف��ي وق��ام

الثانية. الطبعة يف هذه زيدت 4
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(٢ (مجلد الشوقيات

ُم��ذَبْ��ذَب��ا ح��ائ��را ًف��ا َط��ْر ال��ظ��الم إِل��ى يَ��رِم��ي
وَق��لَّ��ب��ا ال��دَُّج��ى، ف��ي ـ��نً��ا َع��يْ��ـ أَداَر ك��ُم��بْ��ِص��ٍر
ونَ��ب��ا ال��ظ��الم، ف��ي ب أَص��ا األَع��ش��ى ك��ب��ص��ر
وخ��بَ��ا أَض��اءَ، ـ��ري��ح، ال��ـ يَ��ِد ف��ي وك��ال��س��راج
ذَه��ب��ا ح��ت��ى ج��اءَ م��ا خ��اط��ٍر م��ن ك��ل��م��ح��ٍة
ُم��ْج��ت��نَ��ب��ا ُع��زل��ت��ه ف��ي ال��ع��اَل��م ُم��ْج��ت��ِن��ُب
ال��َع��َط��ب��ا يُ��ق��اس��ى ُف��لُ��ًك��ا أَو ، ض��لَّ ش��راًع��ا إِال

ودلفني الفنار حارس

ُم��ه��ذَّب��ا رُج��الً ِر ال��َف��ن��ا ح��ارُس وك��ان
ط��يِّ��ب��ا س��ًه��ال ال��ع��ي��َش ويُ��ح��بَّ ال��ح��ي��اة، يَ��ه��َوى
ُم��ْغ��تَ��ِرب��ا ُم��بْ��َع��ًدا ٌت َس��نَ��وا ع��ل��ي��ه أَت��ْت
ال��م��ح��بَّ��ب��ا اب��نَ��ه وال َزْوَج��ُه ف��ي��ه��ا يَ��َر ل��م
َخ��َط��بَ��ا م��ا ووََع��ى ال��خ��ط��ي��َب، رَع��ى ق��د وك��ان
وال��تَّ��َع��تُّ��ب��ا ��ْخ��َط ال��سُّ ـ��لِّ َخ��ـ ح��ارُس، ي��ا ف��ق��ال:
ف��أَب��ى؟ ك��لٌّ نُ��وِدي إِذا ال��ن��اَس يُ��س��ِع��ُف م��ن
أَب��ا ل��ي ك��ان آدُم وال إِخ��َوت��ي ال��ن��اُس م��ا
… … … … … … … … … …
َوَج��ب��ا؟ م��ا ل��ُه��ُم ـ��ي أَق��ِض��ـ ك��ي��ف ، إِل��يَّ اُن��ظ��ر
تَ��ِع��ب��ا تَ��ران��ي وال ِخ��دم��ت��ه��م ف��ي ع��ش��ُت ق��د
ُم��َط��بِّ��ب��ا رأِْس��ه ـ��َد ع��ن��ـ ق��م��ُت غ��ري��ٍق م��ن ك��م
ف��اض��ط��رب��ا ح��رَّك��تُ��ه ه��ام��ًدا ج��س��ًم��ا وك��ان
ف��َرك��ب��ا َم��ن��اك��ب��ي، ل��ه وطَّ��أُْت وك��ن��ُت
��ب��ا وَرحَّ ِب��ه َم��ْن بَ��شَّ ف��ـ ، ال��ش��طَّ أَت��ى ح��ت��ى
ُم��خ��يِّ��ب��ا خ��اس��ًرا بْ��ُت ف��ان��ق��َل��ـ وط��اَرُدون��ي،
ذَه��ب��ا ُم��ِن��ْح��ُت وال ِف��ض��ًة م��ن��ه��م ن��ل��ُت م��ا
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اْلَفنار

ع��ج��ب��ا! ال��ج��زاءُ ك��ان تَ��َس��ل ال ال��ج��زاءُ؟ وم��ا
إَِرب��ا وق��طَّ��ع��ون��ي َش��بَ��ك��ا ع��ل��يَّ أَل��َق��ْوا
ط��يِّ��ب��ا َزيْ��تً��ا َش��ح��م��َي م��ن ��نَّ��اُع ال��صُّ وات��خ��ذ
َم��ذَه��ب��ا ال��ح��ي��اَة ِل��َي إٍس��ع��اُف��ه��م يَ��َزْل ول��م
ال��ُم��ح��بَّ��ب��ا وع��م��ل��ي َس��ِج��يَّ��ت��ي يَ��َزْل ول��م
َط��رب��ا إِل��ي��ه��ا ِط��رُت ص��رخ��ًة س��م��ع��ُت إِذا
ُم��ق��رَّب��ا َم��َل��ًك��ا إِال ال��ُم��ْس��ِع��َف أَِج��ُد ال
َم��ْوك��ب��ا ي��ؤل��ف��ون غ��ٍد ف��ي وال��ُم��ْس��ِع��ف��ون
م��رح��ب��ا ادُخ��ل��وه��ا َه��يَّ��ا ل��ه��م: «ِرض��واُن» ي��ق��ول
أَذن��ب��ا م��ا ل��ُه ال��ل��ُه َغ��ف��ر ق��د ُم��ذِن��بُ��ك��م

األَْسني النَّبَويِّ اْلَمْوِلِد َليَْلَة ُزومنَي َكالَ آَفاِق َعَىل الَقَمُر

َع��َج��ْب ب��م��رأَى ل��ل��ُوج��وِد ب��دا ُم��ْرت��َق��ْب زائ��ٍر م��ن ف��َديْ��ن��اُه
ال��طَّ��َرب ال��طَّ��روِب ِع��ط��َف َه��زَّ ك��م��ا تَ��ب��اش��ي��ُرُه ال��ج��ب��اَل تَ��ُه��زُّ
ال��ح��بَ��ب وم��ن��ه ال��ك��ئ��وُس، ف��م��نَّ��ا بَ��ألالئ��ه ال��ب��ح��اَر ويُ��ْح��ل��ِي
ان��ق��َل��ب م��ا إِذا ال��س��ه��وِل م��ن��اُر اع��تَ��ل��ى م��ا إِذا ال��ُح��زوِن م��ن��اُر
ذه��ب م��ن َم��ج��اذي��ُف��ُه لُ��َج��يْ��نً��ا زْوَرٍق ف��ي ال��بَ��ْح��ِر م��ن أت��ان��ا
��ُه��ب ال��شُّ َح��َم��َل��تْ��ُه ل��و وِف��رع��ْوُن يَ��ُم��ْت ل��م ل��و ُس��ل��ي��م��اُن ف��ق��ل��ن��ا:
ي��ِش��ْب ل��م أَن��ه ل��و وي��وُس��ُف ن��اُره خ��م��َدْت وم��ا وِك��س��رى
��ُح��ب ال��سُّ ف��وَق ك��ان ع��رُش��ه��م وال ��ن��ا ب��ال��سَّ تُ��ّوُج��وا م��ا وه��ي��ه��اَت!
ال��ه��ض��ِب وُش��مِّ ال��ج��ب��اِل وب��ي��َن ب��ي��نَ��ه��ا م��ا ال��م��اءِ ع��ل��ى أَنَ��اَف
ُم��ن��ت��ِق��ب وال ال، س��اف��ٌر، وال ظ��اه��ٌر وال خ��اٍف، ه��و ف��ال
ال��م��ق��تَ��ِرب وال ب��ال��ب��ع��ي��ِد، وال راح��ٍل وال ب��ثَ��اٍو، ول��ي��س
يَ��ِغ��ب ل��م ج��ب��ِل ع��ل��ى ون��ص��ٌف ��ُح��ْب ال��سُّ خ��الَل ب��ن��ص��ٍف تَ��واَرى
ال��َع��َرب خ��ي��ِر م��ي��الَد وي��ذُك��ُر خ��ل��ت ق��د آي��ًة ي��ج��دُِّده��ا
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(٢ (مجلد الشوقيات

أَثِينا5

املسترشقني، مؤتمر لحضور اليونان عاصمة (أثينا) إىل املرصية الحكومة «أوفدته
يخاطبها:» فقال

واآلث��اِر ال��ت��اري��ِخ وَق��رارِة ال��ُق��رى (َح��ّواءِ) ِم��ْص��َر ع��ن ت��س��أل��ي إِن
ب��اإلن��ك��ار؟ ��ب��َح ال��صُّ يُ��الق��ي ذا َم��ْن واض��ٌح و(ث��ي��ب��ة) (َم��نْ��ٍف) ف��ي ��ب��ُح ف��ال��صُّ
ُك��َف��اِري23 ال��ّرم��اِل ف��ي أَن��ٍف َم��ْج��ُدوُع أَرب��اِض��ه��ا وم��ن (َم��نْ��ٍف) ِم��ن ب��ال��َه��يْ��ِل
ونَ��ه��ار َك��َل��يْ��ل��ٍة ع��ل��ي��ه وأَتَ��ْت أَج��ف��انُ��ه ال��تَ��َق��ْت وم��ا ال��دُُّه��وُر َخ��َل��ِت
وذَوار َج��واِرٍف اخ��ت��الُف م��ن��ه يَ��نَ��ْل ول��م ال��زم��اُن، س��اِع��َده َف��لَّ م��ا
األَظ��ف��ار ُم��َق��لَّ��ِم غ��ي��َر ك��ان أَو ِل��َف��تْ��ك��ٍة ال��ق��ي��اَم َم��ل��َك ل��و ك��ال��دَّه��ِر
ِك��ب��ار24 ال��زَّم��اِن، َم��رِّ ع��ل��ى ُش��مٍّ ح��ي��ال��ه��ا ال��زم��اُن ش��بَّ وث��الث��ٍة
َع��وار وْه��َي ال��َف��ْج��ِر ث��وَب ت��ك��س��وه َع��ِه��ي��دًة ال��َع��ِه��ي��ِد ال��ن��ي��ِل ع��ل��ى ق��ام��ت
ك��اإلِع��ص��ار ال��ج��وِّ ف��ي م��ت��ط��اِوٍل ال��ثَّ��َرى ف��ي َك��رْض��َوى م��رك��وٍز ك��لِّ م��ن
��ار وال��ح��فَّ ال��ب��نَّ��اءِ ب��ب��دائ��ع َم��ط��روق��ٌة َج��نَ��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ج��نُّ
ال��ِم��س��م��ار ف��ي ال��م��ص��ل��وِب ح��ي��ل��ِة م��ن نَ��ْزِع��ه��ا ف��ي ِح��ي��ل��ًة أَْض��يَ��ُع واألَرُض
واألَذخ��ار األَع��الق م��َن أَخ��َف��ْت ب��م��ا َغ��يْ��ب م��ن أََض��نَّ ال��ق��ب��وُر ت��ل��ك
وق��راٍر َض��ْج��َع��ٍة أَروَح ي��ِج��دون ط��وي��ل��ًة ال��دُّه��وَر ب��ه��ا ال��ُم��ل��وك ن��ام
ب��ِه��ج��ار َس��ري��ِره دوَن وال��ده��ُر َس��ري��ِره ف��وَق ال��ك��ه��ف ك��أَه��ِل ك��لٌّ
األَق��م��ار م��ن��ازَل ال��م��ن��َزل��ون ال��َوَرى ع��ل��ى ال��ق��اه��رون م��ص��َر أَم��الُك
األَس��رار إِزال��َة ��ي��اِن ال��صِّ ب��ع��َد وأَزال��ه��م ِح��ج��ابَ��ه��م، ال��زم��ان َه��تَ��َك
ِق��ص��ار ال��رَّغ��ام ف��ي ب��أَي��ٍد إِال ال��ِب��َل��ى ج��الَل��ُه��ُم��و يَ��ل��ِم��ْس ل��م ه��ي��ه��اَت!
ال��نُّ��ظَّ��ار؟ ع��ل��ى ُع��ِرُض��وا ب��الُ��ه��ْم م��ا ل��ه��م ي��س��ُم��و ال ال��ده��ر وَظ��ْرُف ك��ان��وا
ُغ��ب��ار! ب��غ��ي��ر ل��خ��اِل��ق��ه��م ق��ام��وا بَ��ُدوِره��م ال��نُّ��ُش��وِر ح��ت��ى أَم��ه��ل��وا ل��و

ِفريد د ُمَحمَّ ِذْكرى

«١٩٢٤ سنة بك فريد د ُمَحمَّ له للمغفور الخامسة بالذكرى االحتفال يف «ألقيت

.١٩١٢ سنة رعمسيس بمجلة نرشت 5
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أَثِينا

ب��َع��ي��ُد وْه��َو األَم��ِس َخ��ي��اَل ونُ��دن��ي ونُ��ع��ي��ُد ع��ه��ِدك��م ِذك��َرى ُد نُ��ج��دِّ
رش��ي��د ي��س��ي��ُر أَو غ��اٍو، ع��ل��ي��ِه��نَّ يَ��ه��ت��ِدي ب��ص��ائ��ُر ال��م��اض��ي ف��ي ول��ل��ن��اِس
ي��س��ود ك��ي��ف ال��ح��يُّ ف��ي��ه��ا ت��ح��يَّ��َر ث��ن��اُؤُه ب��أَرٍض يَ��ك��ُرْم ل��م ال��م��يْ��ُت إِِذا
ج��دي��د ال��ح��ق��وِق ف��ي يَ��ُف��تْ��ن��ا ل��م وإِن ق��ِديَ��م��ُه نَ��رع��ى ، ال��ح��قِّ ق��ض��اُة ون��ح��ُن
َوِط��ي��د ال��ب��ن��اءِ ف��ي أَس��اٌس وأَن��تُ��م دع��ائ��ٌم ال��ِب��ن��اءِ ف��ي أَنَّ��ا ون��ع��ل��ُم
ف��ري��د ف��ي��ه أَن��َت ال��ض��ح��اي��ا َم��ج��اُل وإِن��م��ا ك��ث��ي��ٌر، ض��ح��اي��ان��ا ف��ري��ُد
َم��زي��د ف��ي��ه ق��اس��يْ��َت م��ا ف��وَق وال غ��اي��ٌة ال��ح��قِّ ف��ي ك��ابَ��ْدَت م��ا خ��ْل��َف ف��م��ا
َش��ري��د ال��ب��الِد ب��آف��اِق وأَن��ت ب��ائ��ٌس ف��ي��ه��نَّ أَن��َت ع��ش��ًرا ت��غ��رَّبْ��َت
َع��ت��ي��د وْه��َو ال��داءِ، ت��ح��َت وتَ��ْرَزُح ِب��غ��ي��ِره��ا وتَ��ْع��َرى ِب��بُ��ل��داٍن، ت��ج��وُع
وتَ��ل��ي��د ب��ه، تَ��ب��خ��ْل ل��م ال��م��اِل م��ن ط��ارٌف وال��ح��قِّ ال��ل��ِه س��ب��ي��ل ف��ي أَال
يَ��ج��ود وْه��َو ال��م��ح��ض��وُر ج��زَع إِذا ص��اب��ًرا ب��ال��ن��ف��ِس ال��م��اِل ب��ع��َد َوج��وُدَك
ونَ��ِش��ي��د ال��ُع��ال، نَ��ب��ن��ي ِس��رِّه ع��ل��ى خ��ال��ًص��ا ال��ح��قٍّ م��ن ت��م��ث��االً ِزْل��َت ف��ال
ويَ��ذود دون��ُه، يُ��ح��ام��ي وك��ي��ف ال��ِح��م��ى َه��َوى ك��ي��ف ال��ح��ي نَ��ْشءَ يُ��ع��ل��م

ِقري َوأَبي اْلُمنْتََزِه بنَْيَ َما النَّخيُل

«١٩٣١ سنة صيف يف باإلسكندرية «نظمها

َع��ج��ْب ب��َم��ْرأَى ال��َع��ن��اَن وش��ًق اح��ت��ج��ْب ال��س��م��اءِ ف��ي َش��َج��ًرا أَرى
ش��ذَب م��ن درٌج ظ��واِه��ُره��ا ه��ن��اَك أَو ُه��ن��ا ق��ام��ت م��آذُن
ال��ُغ��ُرب ع��ل��ي��ه��ا تَ��ص��ي��ح ول��ك��ن ال��رج��اُل ف��ي��ه��ا ي��ؤذُِّن ول��ي��س
ال��ُك��ثُ��ب ظ��الِل ف��ي وربَ��ْت نَ��م��ْت ال��رم��اِل ب��ن��ات م��ن وب��اس��ق��ٍة
ال��َع��بَ��ب وراءَ ك��ال��َف��ن��اِر أَو ـ��لَّ��ِة، ك��ال��ِم��س��ـ أَو ال��ُف��ْل��ِك، ك��س��اري��ِة
ذه��ب أَو ب��ه ج��اءَ ال��ري��ُح إِذا ال��ك��ث��ي��ِب خ��ل��َف وت��ق��ُص��ُر ت��ط��وُل
ال��ل��َه��ب ع��ل��ي��ه��ا األَص��ي��ُل وَج��رَّ ��َح��ى ال��ضُّ ف��ي اتَّ��ق��َدْت إِذا تُ��خ��اُل
��ُح��ب ال��سُّ َح��واش��ي ِم��ْن أَو ��ْح��ِو، ال��صَّ ِم��َن ال��ن��ه��اِر ُش��ع��اع ع��ل��ي��ه��ا وط��اَف ..
تَ��ْرت��ِق��ب واق��ف��ًة ال��ق��ص��ر م��ن س��اح��ٍة ف��ي ف��رع��وَن َوِص��ي��ف��َة …
ال��ذه��ب ِب��ُش��ذوِر ��َل��ًة ُم��ف��صَّ ال��َع��ِق��ي��ِق ب��ف��ص��وص اع��تَ��َص��ب��ْت ق��د

269



(٢ (مجلد الشوقيات

ب��ال��َق��َص��ب واتَّ��َش��َح��ْت ال��ص��در، ع��ل��ى َم��ْرج��اِن��ه��ا ق��الئ��َد ون��اط��ْت
ل��ل��ذنَ��ب رأِْس��ه��ا م��ن ��َد تَ��ع��قَّ ِم��ئْ��َزًرا س��اِق��ه��ا ع��ل��ى وَش��دَّْت
ال��ع��زب؟ ع��روُس ال��ح��ق��وِل، أَم��ي��ُر ال��رِّي��اِض َم��ْل��ُك ال��ن��خ��ُل ه��و أَه��ذا
وال��ُم��ْغ��تَ��ِرب؟ ال��م��س��اف��ِر وزاُد ال��َغ��ن��يِّ وَح��ل��َوى ال��ف��ق��ي��ِر، ط��ع��اُم
ال��تُّ��رب نَ��َخ��الُت ��َرْت ق��صَّ وال تَ��ب��خ��ل��ي ل��م ال��رم��ِل، ن��خ��ل��َة ف��ي��ا
ال��ع��رب؟! ش��ع��راءُ ي��ح��ت��ف��ْل ول��م ِذْك��َرُك��نَّ ط��َوى ك��ي��ف وأَع��َج��ُب:
ال��ك��تُ��ب؟ وُع��ْط��ُل وص��ِف��ك��ّن، م��ن ئ��ِد ال��ق��ص��ا ُخ��لُ��وُّ ح��راًم��ا أَل��ي��س
ال��َع��بَ��ب أَع��اِل��يَ��ُك��ّن ك��أَّن ال��ظِّ��الُل ال��ه��اج��راِت ف��ي وأَن��ت��ّن
َح��َل��ب أُخ��رى ب��ج��ان��ِب َج��ن��اه��ا ال��ُم��ِع��ي��ِل ش��اُة ال��ب��ي��د ف��ي وأَن��ت��ّن
ال��ّرح��ب ال��زائ��ن��اُت ال��دُّم��ى ح��س��اُن ال��ق��ص��وِر َع��َرص��اِت ف��ي وأَن��ت��ّن
يُ��َح��ّب ل��ون ك��ل ف��ي ��ْه��ِد وك��ال��شَّ ال��م��ذاِق ش��تّ��ى ك��ال��ك��ْرِم ج��ن��اك��ّن

األَْبْيَُض اْلبَْحُر

«١٩٣١ سنة صيف يف باإلسكندرية «نظمها

ُم��ْغ��َرى؟! ال��ب��ي��ِض ال��نَّ��واِع��ِم ب��ال��ّرم��اِل َع��بْ��َق��ِريٌّ ص��ائ��ٌغ ال��ب��ح��ِر أَِم��َن
ويُ��ْش��َرى يُ��ب��اُع ُس��وِق��ه ف��ي َه��ُر وال��ج��ْو ، ع��ل��ي��ه��نَّ ��َح��ى ال��ضُّ ت��ح��ت ط��اف
َع��رَّى وآخ��َر ِم��ْع��َص��ًم��ا، ف��ك��س��ا ونُ��ح��وٍر َم��ع��اص��ٍم ف��ي ِج��ئ��نَ��ُه
ن��ْح��را ال��م��اَس وق��لَّ��َد ن��ْح��ًرا، ق��وَت وال��ي��ا رَّ ال��دُّ يُ��ق��لِّ��َد أَن وأَبَ��ى
ِص��ْف��را ال��خ��وات��ِم م��ن وبَ��ن��انً��ا بَ��ن��اٍن وراءَ خ��ات��ًم��ا وتَ��رى
ف��رَّا ح��س��ن��اءَ َزنْ��ِد م��ن وِس��واًرا ك��َع��اٍب َزنْ��َد يَ��زي��ُن وِس��واًرا
نَ��ثْ��را ال��م��اءِ َح��َواَل��ي وُج��م��انً��ا َرْط��بً��ا ثَ��مَّ لُ��ؤل��ؤا ال��ِغ��ي��َد وت��رى
وُدرَّا رف��ي��ًف��ا ��ال ُح��مِّ َص��َدٍف، ��ا ِش��قَّ وال��م��اءَ ال��س��م��اءَ وك��أَنَّ
وِع��ط��را ل��ْم��ًح��ا ال��ِم��ه��َرج��ان ُم��تْ��َرُع ُع��ْرٌس وال��م��اءَ ال��س��م��اءَ وك��أَّن
َزْه��را وأَف��ت��ُن ال��رُّب��ى، رب��ي��ع ِم��ن أَب��َه��ى ال��ف��نِّ ري��ش��ِه م��ن َرب��ي��ٌع أَو
ش��ع��را وال��ط��ب��ي��ع��َة ال��ب��ح��َر ط��اَرَح َع��ب��ق��ريٍّ ش��اع��ٍر ت��ه��اوي��ُل أو
ِم��ْص��را م��ع��اِص��ُم ُح��لِّ��يَ��ْت ب��ه��م��ا ولُ��َج��يْ��ٍن َف��يْ��ُروَزٍج ِس��واَرْى ي��ا
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ِت��بْ��را األَص��ائ��ِل ل��ْم��َح��ِة وع��ل��ى م��اًس��ا ي��ع��ودان ��َح��ى ال��ضُّ ُش��ع��اِع ف��ي
ُزْه��َرا ي��واق��ي��َت َح��واِش��ي��ه��م��ا ف��ي ف��ك��ان��ت ال��نّ��ج��وُم ف��ي��ه��م��ا وَم��َش��ْت
َح��ْش��را25 وال��ش��ي��اط��ي��َن وال��ط��ي��َر ـ��رِّي��َح ال��ـ ي��أْل��و ل��ي��س م��وك��ٌب األَرض ف��ي ل��َك
وِك��بْ��را اخ��ت��ي��االً ال��ُخ��ط��ى ت��ع��دُّ َن) (ُس��ل��ي��م��ا ك��ن��وز ع��ل��ى ف��ي��ه ِس��ْرَت
يَ��ق��را األَن��اج��ي��ل ف��ي ط��اف راه��ٌب ف��ق��ل��ن��ا ال��رك��اِب، ف��ي وتَ��رنَّ��ْم��َت
ُم��س��ت��َق��رَّا وال ل��ه، ع��رف��ن��ا ق��د ج��وابً��ا ال ُم��َض��يَّ��ٌع، ل��ح��ٌن ه��و
ِس��رَّا ��ِن ال��ُم��َل��حِّ خ��اط��ر ف��ي َظ��لَّ غ��راٍم ح��دي��ُث ط��يِّ��ِه ف��ي ل��ك
ِذك��را ال��زواِخ��ر أَرف��َع ي��ا ل��َك وث��ن��اءً ت��ح��يَّ��ًة ب��ع��ث��ن��ا ق��د
ِف��ك��را األَم��َس وت��ق��تُ��ُل ن��ب��ًش��ا، ض��َي ال��َم��ا تَ��نْ��ب��ُش س��اع��ًة وغ��ِش��ي��ن��اَك
ف��َس��ْط��را س��ط��ًرا ال��ك��ت��اَب وق��رأْن��ا ك��ت��ابً��ا ف��ي��ك ال��ق��ِدي��َم وف��ت��ح��ن��ا
َف��ْج��را ال��ح��ض��ارِة م��ن ف��َل��َم��ح��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي ط��يِّ��ِه��نَّ م��ن ون��َش��ْرن��ا
م��ص��را ال��ع��ل��َم تَ��ق��ِب��ُس وي��ون��اَن َن)، (ي��ون��ا تُ��ع��لِّ��ُم م��ص��ًرا ورأَي��ن��ا
ِس��ْح��را ب��ال��ف��ّن وتِ��ل��ك ع��ب��ق��ريٍّ��ا، ن��ب��يٍّ��ا ب��ال��ب��ي��اِن ت��أْت��ي��َك ِت��ل��َك
يُ��س��رى ��ِح ال��ُم��َل��مَّ ب��رِق��ِه ع��ل��ى ـ��ِم ال��نَّ��ْج��ـ م��ط��ل��ع ف��ي ال��م��ن��اَر ورأَي��ن��ا
وِب��ش��را ِط��ي��بً��ا ال��ش��ب��اِب وأَدي��ِم ُح��س��نً��ا ال��ُخ��ل��ِد ُرق��ع��ِة م��ث��ُل ش��اط��ئٌ
ِت��ب��را وال��ص��ب��ح األَص��ي��ُل وَج��رَّ ءِ، ال��م��ا ��ِة ِف��ضَّ ع��ل��ى ف��يْ��ُروَزًج��ا َج��رَّ
ثَ��ْغ��را واف��ت��رَّ ال��ج��ه��اِت، ج��م��ي��ع م��ن ِب��ش��ًرا ت��ه��لَّ��ل ج��ئ��تَ��ُه ك��لَّ��َم��ا
ِس��ت��را ويَ��رف��ُع ت��ارًة ِك��لَّ��ًة يُ��رِخ��ي وأَق��ب��َل َم��ْوَج��ًة، اِن��ث��نَ��ى
َوْع��را ��ه��ِل ب��ال��سَّ تَ��لُ��فُّ م��اض��ي��اٍت ط��ي��ٍر أَس��راِب م��ث��َل وان��ح��طَّ ش��بَّ
َص��خ��را يَ��ط��ف��ُر وق��ام ال��َم��ه��اِوي، ف��ي ف��ت��ردَّى َوْه��َدًة ج��اءَ ُرب��م��ا
َوْك��را ن��واح��ي��ِه ف��ي ال��َوْك��ُر رك��ب ك��أَيْ��ٍك وال��ق��ص��وَر ال��رم��َل وتَ��رى
م��ص��را ت��زيِّ��ُن َرب��وًة وت��رى َرْوًض��ا يُ��َزيِّ��ُن َج��ْوَس��ًق��ا وتَ��رى
ِذك��رى!26 م��ائ��َك وراءَ ( و(ع��ل��يٍّ (ص��الٍح) م��ن ل��ن��ا ك��م ال��م��اءِ، َس��يِّ��َد
وَوف��را! ُج��ن��ًدا ال��ج��ب��اِل ك��ُش��مِّ ـ��َر27 َم��واِق��ي��ـ ��ف��ي��ِن ب��ال��سَّ َم��ألن��اَك ك��م
ِم��ص��را ويَ��ْدخ��ل��ن ب��م��ل��م��وم��ٍة، ـ��ٍر م��ص��ـ م��ن يَ��خ��ُرج��َن ال��س��الِح ش��اك��ي��اِت
نَ��ْس��را ��ح��ب ال��سُّ ف��ي ي��ش��دُّ ك��نَ��ْس��ٍر ءِ ال��م��ا ثَ��بَ��ِج ف��ي ال��ج��ن��اِح ش��ارع��اِت
… وف��رٍّا ك��رٍّا ال��ِف��ج��اَج وت��س��دُّ تَ��نَ��زَّى ح��ي��َن ال��لُّ��ج��اَج وك��أَّن
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أُخ��َرى! ل��ت��م��زي��ق غ��اب��ٌة زَح��َف��ْت ع��دوُّ ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ُه أج��ٌم …
وُظ��ف��را ُع��واء ه��ه��ن��ا وَرَم��ت ونَ��ابً��ا زئ��ي��ًرا ه��ه��ن��ا ق��ذََف��ْت
ِق��ْدرا ل��َك ي��وُم��ه��ا ح��طَّ ف��ال ِر، ك��ال��ِق��ْد ال��ق��ي��ام��ِة إِل��ى تَ��غ��ل��ي أَن��َت

اْلِحَمى ُشبَّاَن َحيِّ ِقْف

أوربا» يف العلم يطلبون الذين املرصيني الطالب يف «نظمها

ب��ق��اِف��يَ��ْه ال��رح��ي��ِل ق��ب��َل ال��ِح��َم��ى ُش��بَّ��اَن َح��يِّ ِق��ْف
ال��ب��اق��ي��ه ال��ص��ال��ح��اِت ف��ي أَم��ث��اَل��ه��ا َع��وَّْدتُ��ُه��ْم
خ��اف��ي��ه ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س��ْت إِش��ارٍة ذاِت ك��لِّ م��ن
غ��ال��ي��ه يُ��َزوَُّد م��م��ا ن��ص��ي��ح��ة ش��ب��اُب، ي��ا ق��ْل:
خ��اِويَ��ه؟ ال��ك��ن��ان��ِة ف��ي رَس ال��م��دا أَن راع��ك��م ه��ل
خ��ال��ي��ه ُش��ْه��ٍد ك��لِّ م��ن خ��ِل��يَّ��ة ف��ك��لُّ ُه��ج��َرْت
ح��ال��ي��ه وك��ان��ت ِم��ن��ك��م، ه��االتُ��ه��ا وت��ع��طَّ��ل��ْت
ن��اه��ي��ه ع��ل��ي��ه��ا م��رة آ َوْه��َي ال��س��ي��اس��ُة َغ��َدِت
ال��ق��اص��ي��ه ال��ب��الِد إِل��ى ي��َز ال��ع��ز ال��وط��َن ف��ه��ج��رتُ��ُم��و
ن��اِح��ي��ْه وال��ح��ض��ارُة ه��و ع��اَل��ٍم ف��ي غ��ًدا أَن��ت��ْم
ث��م��اِن��ي��ه ف��ي��ه وق��ض��ي��ُت َش��ب��ي��بَ��ت��ي ف��ي��ه واَريْ��ُت
ال��ج��اف��ي��ه ال��ط��ب��اِع وال ـ��ِظ، ال��غ��ل��ي��ـ ال��ق��ل��ِب ذا ك��ن��ُت م��ا
ال��ع��ال��ي��ه ال��ح��ي��اِة س��رَّ ت��ت��ع��لَّ��م��وا ب��ه ِس��ي��روا
ال��ب��ان��ي��ه ال��ج��ه��وَد ـ��روا وادَِّك��ـ ال��بُ��نْ��يَ��اَن، وت��أَّم��ل��وا
ص��اف��ي��ه ال��م��ن��اِه��َل َوِرُدوا َج��ِن��يَّ��ًة ال��ث��م��اَر ذوق��وا
ف��ان��ي��ه ال��ق��ص��ي��رَة ع��تَ��ه س��ا ف��ِإّن ال��ش��ب��اَب؛ واق��ُض��وا
ال��غ��ان��ي��ه ح��دي��ِث ف��ي ـ��ك��م ع��ل��ي��ـ َح��َرٌج ال وال��ل��ِه
ال��س��اج��ي��ه ال��ع��ي��وِن َل��ْح��ِظ م��ن ��ْح��ِر ال��سِّ اش��ِت��ه��اءِ ف��ي أَو
راق��ي��ه ال��ل��ط��ي��ف��ِة ـ��ْف��ِس ب��ال��نَّ��ـ َف��ْه��َي ال��م��س��ارِح ف��ي أَو
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تيًها اْلَهَرَماِن ِعْطَفيْهَما ثَنَى

«١٩٣٠ سنة ديسمرب يف للجيزة زيارته إبَّان يف فؤاد امللك يحيي «وقال

ال��ت��م��ام ال��ب��دُر س��م��اءَه��ا وح��لَّ ال��َغ��م��اُم اج��ت��اَز ال��ج��ي��زة ب��أَرِض
ال��ِج��س��ام ال��ِم��ن��ُن ل��ه ك��وال��ِده غ��ي��ٌث إِس��م��اع��ي��َل ري��اَض وزار
س��الم األَدن��ى: ال��ث��ال��ُث وق��ال ِت��ي��ًه��ا ال��ه��رم��اِن ِع��ْط��َف��يْ��ِه��َم��ا ثَ��نَ��ى
األَن��ام يَ��ع��ِرف��ه ال��ش��م��ِس ك��ُق��ْرِص خ��وف��و ت��اُج ه��ذا َم��نْ��ُف؛ ��ي َه��لُ��مِّ
ه��ام إِس��م��اع��ي��َل خ��ل��ف��اءِ وم��ن ه��اٌم ِف��رَع��ْوَن ب��ن��ي م��ن نَ��م��تْ��ُه
ِوس��ام ول��ه ج��الل��ٌة، ع��ل��ي��ه ع��ب��ق��ريٍّ��ا س��م��ائ��ِك ف��ي ت��أَلَّ��َق
ال��ن��ظ��ام ج��واه��ِره ع��ل��ى وش��بَّ ح��الُه ف��ي ال��ح��ض��ارُة ت��رع��رَع��ِت
يُ��رام ال ِع��زٍّا وأُخ��راُه��نَّ ال��ل��ي��ال��ي أُول��ى ف��ي ال��ف��نُّ ون��ال
األَُوام ب��ه بُ��لَّ ال��ن��ي��ِل ِك��ظ��لِّ ِظ��لٍّ ال��ف��س��ط��اط ج��ي��زة ِف��ي م��َش��ى
ال��رَّغ��ام ال��ذه��َب ت��ح��تَ��ه ون��اف��َس ِم��ْس��ًك��ا ع��اد تُ��ْربً��ا َم��ّس م��ا إِذا
ِدع��ام أَو ل��ل��ح��ض��ارِة ِج��داٌر ف��ي��ه��ا ق��ام أَرًض��ا َح��لَّ ه��و وإِْن
��ق��ام ال��سَّ ب��ه يُ��ذاُد وُم��ْس��تَ��ْش��َف��ى تُ��بْ��نَ��ى ال��ج��ه��ِل ل��ح��رب ف��م��درس��ٌة
ك��راُم أَن��ج��اٌد اِإلس��ع��اِف إِل��ى َف��يَ��م��ض��ي ب��ه��ا يُ��س��تَ��غ��اُث وداٌر
��رام ال��ضِّ ان��ف��ج��ر إِذا َم��ي��ازي��ٌب وح��ي��نً��ا ِح��ي��نً��ا، ِج��راح��ٍة أس��اُة
ل��ج��ام ول��ه��ا ن��ج��ي��ب��ٍة وك��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ن��ي��ُل ي��راُض وأَح��واٌض
اإلم��ام ه��و ال��ص��ف��وِف م��ن وأَن��َت ُص��ف��وًف��ا أَق��بَ��ْل��ن��ا ال��ف��اروِق، أَب��ا
ال��ح��رام ال��ب��ي��ُت — ��ه��ا وَح��قِّ — وِم��ص��ُر اتَّ��ج��ه��ن��ا ب��ك ال��ح��راِم ال��ب��ي��ِت إِل��ى
اب��ت��س��ام ال��ه��ول أَب��ي َش��َف��تَ��ْي ع��ال ح��ت��ى ف��َه��شَّ ال��ص��ع��ي��ِد ع��ل��ى ط��ل��ع��َت
وال��زِّح��ام ��ُت ال��ت��ل��فُّ ب��ه وط��اَف ف��ي��ه اآلم��اُل س��ارِت رك��اٌب
ال��رِّج��ام؟ ب��ه��ا ال��ب��ي��وِت م��ن أَج��لُّ ُك��ف��ور م��ن ط��ري��ق��ك ف��ي ف��م��اذا
ال��نِّ��ي��ام وال��يَ��ْق��َظ��ى األَي��ق��اُظ، ُه��ُم ق��اٍع ب��ك��ل ال��راق��ِدي��ن ك��أَن
ال��ِع��ظ��ام اإلَِزُم تُ��ْف��َرُج ف��ِع��ن��َدَك ف��ان��ُظ��ْر ال��ن��اَس، ال��زم��اُن أََزَم ل��ق��د
ع��ام ال��نَّ��ع��م��اءِ م��ن ويَ��خ��لُ��ف��ه ب��ؤٍس ع��اُم يُ��ف��اِرُق غ��ٍد وبَ��ْع��َد
َدوام ِل��َح��اْل��ي��ِه م��ا زم��اٌن ح��اٍل ب��ع��َد ح��االً ب��م��ص��َر يَ��دوُر
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ت��م��ام؟ ل��ه يَ��َدي��َك ع��ل��ى أل��ي��س ��ْم يُ��تَ��مَّ ل��م َك َج��دِّ ِب��ن��اءُ وِم��ْص��ُر
ال��ك��الم ب��ض��اع��تُ��ه ب��ل��ًدا وال ب��ش��م��س ق��ع��دْت أُّم��ًة ف��ل��س��ن��ا
ال��ُه��م��ام ال��َم��ِل��ُك ِب��ن��اءَه��ا يَ��ُش��دُّ ح��ي��ٍن ك��لِّ ف��ي ��ٌة ِه��مَّ ول��ك��ْن
ال��زِّم��ام ه��و ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وأَن��ت ف��نَ��ْم��ض��ي ال��ُق��ْص��َوى، ال��غ��اي��َة نَ��روُم
وال��م��رام ال��م��س��اف��ُة وتُ��ل��ِج��ئُ��ن��ا أُخ��رى ونَ��ُم��دُّ خ��ط��وًة، ون��ق��ص��ر
م��ق��ام ص��ب��ر ع��ل��ى ويَ��غ��ِل��بُ��ن��ا م��ق��اٍم ف��ي ل��ل��ش��دائ��ِد ونَ��ص��ب��ُر
واتّ��س��اُم ِب��ع��ص��ِرَك َزْه��ٌو ل��ه��ا ب��أُخ��َرى ال��م��اض��ي ح��ض��ارَة ف��ق��وِّ
ال��رُّخ��ام ه��ي��اك��ل��ه��ا ف��ي ويَ��ن��ط��ُق ف��ي��ه��ا ال��بَ��ْرِديِّ ص��ح��ائ��ُف تَ��رفُّ
ت��ن��ام ال ع��ي��ٌن ال��رح��م��ِن م��َن ع��نَّ��ا ت��رع��اه وواديً��ا َرَع��ت��ك
ِق��وام ال��ع��ال��ي ل��ت��اِج��ه��ا ف��م��ص��ُر ِق��واًم��ا ل��ه��ا م��ص��َر ت��اُج ي��ك ف��ِإن
ال��ت��ئ��ام وال��ِج��س��ِم ال��رأِْس ف��ب��ي��َن بَ��ن��وه��ا ول��يَ��ْه��ن��أ م��ص��ُر، ِل��ت��ه��ن��أ

َفتِْحيُة األَِمريَة

فتحية» السابقة األمرية يهنئ برقية يف «وقال

وح��ي��اة ��ِة، أُمَّ وب��ه��َج��ُة تَ��ب��ق��ى، وِص��ح��ٌة تَ��دوُم، دن��ي��ا ف��تْ��ِح��يَّ��ٌة
بَ��ن��اُت! ال��ط��ي��ب��اِت وك��لُّ أُن��ثَ��ى، ع��ل��ي��ائ��ه��ا ف��ي ال��ش��م��َس إِّن َم��ْوالَي

تَْهِنئَة

سنة الباشوية برتبة عليه اِإلنعام بمناسبة إبراهيم باشا عيل الدكتور يهنئ «وقال
«١٩٣٠

األَِدْب أَخ��اه َه��زَّْت ال��ع��ل��ِم ع��ل��ى ال��ك��ري��م ال��ع��َل��وي ال��م��ل��ِك يَ��ُد
ال��َع��َرب ل��س��اُن إِال ه��و وم��ا ش��ْك��ره��ا ف��ي ال��ك��ن��ان��ِة ل��س��اُن
األََرب بَ��ن��وه��ا ون��ال ون��ال��ْت، ( (َع��ِل��يُّ ي��ا ح��اج��تَ��ه��ا ِم��ص��ُر ق��َض��ْت
ال��رُّتَ��ب ب��ال��ع��ب��ق��ِري وَه��نَّ��أُت ال��ع��ب��َق��ِريَّ ب��ال��رُّتَ��ِب َوَه��نَّ��أُت
ال��لَّ��َق��ب ونِ��ْع��َم ال��ِج��راِح، ب��آِس��ي ال��ِب��الُد ��بَ��تْ��َك ل��قَّ ل��ق��د ، ِع��ل��يُّ
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ال��َع��َط��ب أَداُة س��الٍح وك��لُّ ال��ح��ي��اِة أَدواِت م��ن ِس��الُح��ك
ال��َع��ص��ب ُج��ف��ون ف��ي ��ب��ا ال��صَّ ل��ط��ي��ُف ول��ك��نِّ��ُه (ِب��نْ��ٌج)، ول��ف��ُظ��َك
ال��نُّ��َدب َم��َواِح��ي ال��ِج��راِح، أَواِس��ي ال��م��س��ي��ح بَ��ن��اِن ِم��ث��ُل أَن��اِم��ُل
تَ��َه��ب وك��فٍّ تُ��َداِوي، ف��ك��فٍّ ال��ح��ي��اِة ب��ؤَس ��اَك َك��فَّ ت��ع��اِل��ُج
ال��ذَّه��ب يَ��ق��رُّ ال وف��ْوَق��ُه��م��ا راَح��تَ��يْ��َك ف��ي ُم ال��دَّ وي��س��ت��م��س��ك
َه��َرب! إال وْج��َه��َك يَ��َر ف��ل��م أت��ي��ح َم��ْوٌت ل��ل��م��وِت ك��أَن��ك

اْلَعِتيِد اْلَغْرِب َقاِهَر يا

سنة ديسمرب يف نصري، السيد األثقال حمل يف العاملي البطل تكريم حفل يف «وقال
«١٩٣٠

اِإلك��ل��ي��ال أَوط��ان��ك م��ن وت��ل��قَّ ع��ال��يً��ا َج��ِب��ي��نَ��ك اْرف��ْع نُ��ِص��يْ��ُر، ش��َرًف��ا
إِس��م��اع��ي��ال اب��ِن ع��ط��ف ِم��ن وُم��ِن��ْح��َت إِك��راِم��ه��ا م��ن أُع��ِط��ي��َت م��ا يَ��ه��ِن��ي��َك
بَ��ِدي��ال ال��رِّه��اِن ق��َص��ِب م��ن يَ��بْ��ِغ ل��م ف��تً��ى ف��ك��ْن ��اِب��ق��ي��ن، ال��سَّ يَ��وُم ال��ي��وَم
وُح��ُج��وال ال��م��دى إِل��ى تَ��س��ي��ل ُغ��َرًرا ف��اق��ت��ِح��ْم ال��س��واب��ق م��ع َج��َريْ��َت وإِذا
ال��ِم��نْ��ِدي��ال أَع��راِف��ك ع��ل��ى ويَ��َرْوا ط��ال��ٍع َل أَوَّ ال��ج��م��ُع ي��راَك ح��ت��ى
وج��ل��ي��ال ع��ال��يً��ا ال��ُم��غ��اِم��ُر يَ��بْ��ِغ��ي ِع��ن��َده ��َط تَ��وسُّ ال زم��اٌن ه��ذا
س��ب��ي��ال ل��ل��نُ��ب��وِغ ��ُط ال��ت��وسُّ ل��ي��س ِب��َم��ْع��ِزٍل آبْ��َق أَِو ف��ي��ه، س��اب��ًق��ا ك��ْن
َج��م��ي��ال ��ف��اه ال��شِّ ع��ل��ى ِم��ْص��َر ب��ث��ن��اءِ َم��ألت��ه ال��ع��ت��ي��ِد، ال��غ��رِب ق��اه��َر ي��ا
ال��ِف��ي��ال! ال��َف��ض��اءِ ف��ي ت��رف��ع ال��ب��أِْس ف��ي ٍة ِل��ِش��دَّ ت��ك��اد ي��ًدا ف��ي��ه ق��لَّ��بْ��َت
ذل��ي��ال ِل��س��اِع��ديْ��َك ال��ح��دي��َد ج��ع��ل وب��أَْس��ه ال��ح��دي��َد َخ��ل��ق ال��ذي إِن
َص��ل��ي��ال ف��َص��لَّ أَرًض��ا، وَط��رْح��تَ��ه أَج��الُده ف��ت��خ��اذل��ْت َزْح��َزْح��تَ��ه،
ال��تَّ��ن��ِزي��ال؟ ُ وت��ق��رأ ع��ل��ي��ه ت��ت��ل��و ت��َزْل ول��م ال��ح��دي��ُد, ل��ك يَ��ِل��ي��ُن ال ِل��َم
ل��يَ��م��ي��ال ُرك��نَ��ه��ا ِب��ْرك��ن��ك ف��اَْص��ِدْم ب��الُؤه��ا وراَن اْش��تَ��دَّْت األَْزَم��ة
ِل��تَ��زوال أَرك��اِن��ه��ا ف��ي ف��تَ��م��شَّ أَرك��انُ��ه��ا َرس��ْت وق��د أَن��ت، (ش��م��ش��وُن)
ث��ق��ي��ال؟ ع��ل��ي��ك إِن��س��انً��ا أََح��َم��ْل��َت ص��اِدٌق بَ��رٌّ وأَن��ت نُ��َص��يْ��ُر ل��ي ق��ْل
غ��ل��ي��ال؟ ��ل��وع ال��ضُّ ف��ي ي��وًم��ا أََح��َم��ْل��َت َم��رًَّة؟ ح��ي��اِت��ك ف��ي َديْ��نً��ا أََح��َم��ْل��َت
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َخ��ل��ي��ال؟ ك��ان ب��األَم��ِس ك��اش��ٍح أَو غ��اِدٍر ق��ري��ٍب م��ن ُظ��ل��ًم��ا أََح��م��ل��َت
َج��م��ي��ال؟ إِل��ي��ك ُم��ْس��ٍد ِم��ْن وال��ل��ي��ِل، ُم��ك��رًَّرا ب��ال��ن��ه��اِر م��نٍّ��ا أَح��م��ل��َت
ق��ل��ي��ال؟ األُم��وِر ج��اِه ِم��ْن ن��ال أَو اْغ��تَ��نَ��ى إِذا ال��ل��ئ��ي��ِم ُط��غ��ي��اَن أَح��م��ل��َت
وال��ت��ب��ج��ي��ال؟ ال��ح��م��َد س��اِم��ِع��ي��ه ِم��ن ال��تَ��َق��ى إِذا ال��غ��ِب��يَّ ال��ن��ادي ف��ي أَح��م��ل��َت
ض��ئ��ي��ال! ف��ع��اد ب��ه��ا ال��ح��دي��ُد ُوِزَن أَث��ق��الُ��ه��ا وه��ذه ال��ح��ي��اُة، ت��ل��ك

َزيُْدون ابُْن

بعناية مرص، يف مرة ألول مطبوًعا ظهر حني زيدون، ابن بديوان ترحيبًا «أنشأها
كيالني» كامل األديب األستاذ

ال��تَّ��َغ��يُّ��ب��ا أَط��ْل��َت ق��د َم��رَح��ب��ا زي��دوَن، ابْ��َن ي��ا
��ب��ا، ُم��ح��جَّ س��رٍّا ظ��لَّ ال��ذي دي��وانَ��َك إِن
… ال��تَّ��غ��رُّب��ا ويُ��ق��اس��ى ُدرُّه ال��يُ��تْ��َم يَ��ْش��ت��ك��ي
َم��ْط��ل��ب��ا ل��ألَِل��بَّ��اءِ بَ��ل��دٍة ك��ل ف��ي ص��ار …
ُم��َه��ذَّب��ا ع��رب��يٍّ��ا ب��ه «ك��ام��ٌل» ج��اءَن��ا
أَع��ج��ب��ا ��رح ال��شَّ وتَ��رى ُم��ْع��ِج��ب��ا ال��نَّ��صَّ تَ��ج��ُد
َم��ذْه��ب��ا ال��ن��اِس أَْج��م��ُل ك��لِّ��ه ال��ق��ول ف��ي أَن��َت
ُم��ركَّ��ب��ا ف��ن��وٍن ِم��ن ه��يْ��ك��الً أَن��َت ب��أَب��ي
ُم��ط��رب��ا؟ ك��ن��َت أَم ك��ن��َت، ًرا ُم��َص��وِّ أَم ش��اِع��ًرا
ُم��غ��ِرب��ا ف��ي��ه، ُم��بْ��ِدًع��ا ك��لَّ��ه ال��ل��ح��َن ت��رِس��ل
ُم��َش��بِّ��ب��ا ب��ال��غ��وان��ي ه��ات��ْف��ا ال��ن��اس أَْح��َس��َن
ال��ُم��ق��رَّب��ا ال��ن��دي��َم ـ��ي��َن، ال��ُم��ت��وَّج��ـ ون��زي��َل
تَ��َع��تُّ��ب��ا أَو ِم��ْدَح��ًة ب��ِش��ع��ره َس��ق��اه��م ك��م
ال��م��ن��اِق��ب��ا وأَذاَع ج��َزى م��ا ال��م��ْدِح وم��ن
أَب��ى ِل��ُم��ع��ان��ات��ه ه��اَج��ُه ال��َه��ْج��ُو وإِذا
بَ��ا ال��ت��أدُّ تُ��م��اِش��ي ال �ًة �ل� رذي� ورآه
ط��يِّ��ب��ا ال��ُخ��ْل��ِق ف��اض��َل ش��اِع��را ال��ن��اُس رأَى م��ا
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َع��ق��رب��ا ال��ش��ع��ِر َزن��بَ��ِق ف��ي ل��ل��ن��اش��ق��ي��ن َدسَّ
نَ��ب��ا؟ ِم��ْن ال��خ��ل��د ع��ن ه��ل ج��ْول��ًة ال��ُخ��ل��د ف��ي ُج��ل��َت
ُرب��ى وم��ن ع��ي��وٍن، م��ن وراءَه م��ا ل��ن��ا ص��ف
��ب��ا ال��صِّ م��ن وظ��الٍل ونَ��ض��رٍة ون��ع��ي��ٍم
ُم��ْط��ِن��ب��ا ش��ئ��ت وإِذا م��وج��ًزا ال��ح��وَر وِص��ِف
َم��ل��َع��ب��ا أَم��ِس ك��نْ��تُ��م��و ِم��ث��ل��م��ا األَرَض تَ��رى ق��م
م��أَْرب��ا ال��م��وِت ل��بَ��ن��ي ي��زْل ل��م ال��ع��ي��َش وت��رى
ُم��َع��ذَّب��ا ه��ذا ع��ن��د ب��ال��ذي ذاك وت��رى
ال��ع��ج��ائ��بَ��ا28 يَ��ص��ن��ع��وَن ُع��ص��ب��ٌة َم��رواَن إِنَّ
وَم��غ��ِرب��ا ب��األي��ادي َم��ش��ِرًق��ا األَرض ط��وَّف��وا
ك��وك��ب��ا ال��م��ج��ِد ِذروة ف��ي أَط��ل��ع��تْ��َك ه��ال��ٌة
م��نْ��ِص��ب��ا ال��ف��ت��ُح وك��ف��ى ت��ن��ت��م��ي ل��ل��ف��ت��ِح أَن��ت
أَب��ا وال ا َج��دٍّ ل��ك ب��غ��ي��ره أَْرَض��ى ل��س��ُت

الرُّبى هزَّ الَّذي اْلَغِرُد اْلبُْلبُُل

«محمود األستاذ للشاعر تكريًما الجديد، األدب رابطة أقامتها التي الحفلة يف «أُنِْشَدت
بالشاعر وقتئذ املرصية الحكومة عناية إىل سببًا القصيدة هذه وكانت الوفا»، أبو

املبتورة!» ساقه بدل صناعية رْجل لعمل أوربا إىل وتسفريه — الوفا أبي —

وِرف��اق��ا ُع��ص��ب��ًة أَف��ض��ُل وال��خ��ي��ُر َش��ْم��لُ��ه��م أُلِّ��ف ب��ال��خ��ي��ِر وِع��ص��اب��ٍة
واألَخ��الق��ا اآلداَب واس��ت��ن��ه��ض��وا ��ه��م َه��مَّ وال��ب��ن��اي��َة ال��تَّ��ع��اوَن ج��ع��ل��وا
واإلم��الق��ا ال��ب��ؤَس ويُ��ق��ات��ل��ون ِب��ب��رِّه��م ال��ِج��راح يُ��داُوون ول��ق��د
ِرواق��ا ال��ق��دي��ِم ل��ألَدِب يَ��بْ��نُ��ون وت��ارًة ال��ج��دي��ِد، ب��األَدب ي��س��م��وَن
واإلش��ف��اق��ا ال��ع��ط��َف يُ��ث��ي��ر زم��ٌن ح��ن��ان��ه��م وه��اَج اه��ت��م��اَم��ُه��م��و، ب��ع��َث
ِوث��اق��ا ال��ش��ب��اب ُخ��َط��ى ودوَن َق��ي��ًدا، نُ��ب��وِغ��ه دون ف��ك��ان ال��ُق��ع��وُد َع��َرَض
األَوراق��ا وح��رََّك ال��غ��ص��وَن، وَش��َج��ى ال��رُّبَ��ى ه��زَّ ال��ذي ال��غ��ِرُد ال��بُ��ل��بُ��ُل
��اق��ا ال��ُع��شَّ ن��س��ِي��ب��ه ب��َع��ذِب ف��َس��ق��ى وك��أِْس��ه ال��ق��ري��ض ع��ل��ى ال��بَ��ه��اءَ َخ��َل��َف
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اآلف��اق��ا ويَ��ن��ُش��ر ال��ب��الَد يَ��ط��ِوي وخ��ي��ال��ه ال��ُخ��ط��ى، ُم��م��ت��ِن��ُع ال��ق��ي��د ف��ي
ال��س��اق��ا؟! اس��تَ��ردَّ إِذا ف��ك��ي��ف س��اٍق، ب��ال َج��رى ال��ب��ي��اِن غ��اي��اِت س��بَّ��اُق
… َم��ذاق��ا ي��ق��وُل ل��م��ا يُ��س��ي��ُغ ل��و أَو بَ��ي��انَ��ه ال��ص��نَّ��اُع ال��طِّ��بُّ يَ��ط��ع��ُم ل��و
��اق��ا! خ��فَّ ُم��ح��لِّ��ًق��ا ال��َج��ن��اَح إِال ل��ه يَ��ص��ن��ع ف��ل��م ب��ق��ي��م��ِت��ه، غ��ال��ى …

ُمْطَران6 َخليل

١٩١٣ سنة يونيو ١٨ يف املرصية الجامعة بدار أقيمت حفلة يف لتُنَْشُد «نظمها
عليه الثاني حلمي عباس الخديو إنعام ملناسبة مطران؛ خليل الشاعر لتكريم

الخديو». شقيق توفيق عيل محمد األمري برياسة الحفلة وكانت بوسام،

َس��ن��اُم وأَن��َت راب��ي��ٌة واألَرُض ُل أَوَّ ال��م��ش��ارق ف��ي َم��ْج��ُدَك لُ��بْ��نَ��اُن،
األَح��الم َه��َض��بَ��اِت��ك ِم��ن وأَش��مُّ ظ��لُّ��ُه��ْم ن��س��ي��ِم��َك ِم��ن أَل��ط��ُف ون��ب��وك
ك��راُم ال��ك��ري��م وأَب��ن��اءُ ُع��ْربً��ا، َج��ح��اِج��ًح��ا ل��ل��ع��ال��م��ي��ن أَخ��رج��تَ��ه��م
واإلس��الم ع��ل��ي��ه ال��َم��س��ي��ُح ط��ل��ع زاه��ٍر أُْف��ٍق وب��ي��ن ال��ري��اض ب��ي��ن
ِوس��اُم ل��ل��َم��ْش��رَق��يْ��ِن وب��ي��انُ��ه ب��ِوس��اِم��ِه يُ��ح��ت��َف��ى أَدي��بُ��ك ه��ذا
اإلل��ه��ام ِس��ْم��ُط��ه��ا ال��ق��ائ��ُد ول��ه ص��دره ف��ي ِق��الدٍة ق��ْدُر ويُ��َج��لُّ
وِذم��ام م��وِم��ٍن، وَخ��ش��ي��ٌة ك��رٌم، وِم��ل��ؤُه ال��ج��الُل، َح��واَل��يْ��ه ص��دٌر
واإلِن��ع��ام ال��ل��ِه ف��ض��ُل ح��الَه وط��ال��م��ا ال��خ��دي��ِو، إِح��س��اُن َح��الَُّه
واإلك��رام؟! ال��ت��ش��ري��ُف ِل��خ��الل��ك أَم ل��ن��ه��اك، أَم ُم��ط��راُن، ي��ا ِل��ُع��الك
«األَه��رام»؟! ل��ه الض��ط��رب��ت ل��والك َض��يْ��َغ��ٌم يَ��ِق��ْف��ه��ا ل��م ل��ل��م��واق��ف أَم
وم��ق��ام َم��ْح��ِف��ٌل ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ل��ك يَ��َزْل ول��م ف��ي��ك، ال��ق��وِل م��ق��اُم ه��ذا
اإلع��ظ��ام ي��ح��ف��ه إِل��ي��ك وس��ع��ى م��ح��م��ٌد األَم��ي��ُر ب��ق��ي��م��ت��ك غ��اَل��ى
األَق��الُم ب��ك واع��ت��زَّْت ف��ي��ه، ب��ك ل��واءَه ال��ب��ي��اُن ه��ّز م��ج��م��ٍع ف��ي
ك��الم! ل��ل��م��ل��وِك ي��ذه��ُب َه��يْ��َه��ات م��خ��لَّ��ًدا ال��ث��ن��اءَ تَ��الَ ال��م��ل��وِك اب��ُن
األَي��ام؟ ب��ن��وره تُ��ِض��ئُ نَ��َس��ٌب وب��ي��نَ��ه��ا ل��ب��ْع��َل��بَ��كَّ ال��ب��ِش��ي��ُر ف��م��ِن
ق��ي��ام! ال��خ��ل��ي��ل وآث��اُر ي��وًم��ا، آث��اره��ا م��ن ال��ف��ْخ��ُم ال��م��ك��ي��ُن ي��بْ��َل��ى

الثانية. الطبعة يف هذه زيدت 6
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ُمْطَران َخليل

َغانِْدي

يف ،١٩٣١ سنة بمرص مروره حني املشهور، الهندي الزعيم لغاندي تحية «أنشأها
بلندن» املستديرة املائدة مؤتمر إىل طريقه

ال��ِه��ن��ِد بَ��ط��َل وح��يُّ��وا ال��غ��ار اْرَف��ُع��وا ِم��ص��َر، بَ��ِن��ي
ال��ف��رد ال��ع��َل��ِم ح��ق��وَق واق��ض��وا واِج��بً��ا، وأَدُّوا
ال��نَّ��ْك��ِد ال��م��وق��ِف وَع��ْرِك ال��م��ق��اس��اِة ف��ي أَخ��وك��م
وال��ُج��ه��د ال��َم��ط��ل��ِب، وف��ي ال��ك��ب��رى ال��تَّ��ْض��ِح��ي��ِة وف��ي
ال��م��ه��ِد م��ن ال��نَّ��ْف��ِي وف��ي ال��دم��ع وف��ي ال��ج��رح، وف��ي
ال��وف��د م��رَح��ل��ِة وف��ي ل��ل��ح��قِّ ال��رح��ل��ة وف��ي
بُ��ع��د وم��ن ال��ف��ْل��ِك، ع��ل��ى ق��ْرٍب م��ن ح��يُّ��وه ِق��ف��وا
ب��ال��ورد ال��ب��ح��َر وَغ��طُّ��وا ب��اآلس ال��بَ��رَّ وَغ��طُّ��وا
ال��م��ج��د م��ن ت��م��ث��اٌل َن)29 (راْج��بُ��وت��ا إِف��ري��ِز ع��ل��ى
ال��ع��ه��د ذل��ك م��ن أَو َس)، (ك��ونْ��ف��ْش��يُ��و ِم��ث��ُل ن��ب��يٌّ
ال��م��ه��دي ال��م��ن��ت��َظ��ِر م��ن وال��ف��ع��ِل ال��ق��ْوِل ق��ري��ُب
ال��زه��د وف��ي ، ال��ح��قِّ ع��ن ال��ذَّْوِد ف��ي ال��رْس��ل ش��ب��ي��ه
وب��ال��ق��ص��د وب��ال��ص��ب��ر، ب��ال��ح��قِّ َع��لَّ��م ل��ق��د
ال��ل��ح��د م��ن ف��ل��بَّ��اه األَق��ص��ى ال��م��ش��رَق ون��ادى
ال��ِح��ق��د م��ن ف��داَواه��ا ال��م��ْرَض��ى األَن��ف��َس وج��اءَ
وال��ُودِّ ل��ألُل��ف��ِة َم واِإلس��ال ال��ه��ن��دوَس َدع��ا
ِغ��م��د ف��ي ��يْ��َف��يْ��ن ال��سَّ َح��َوى ال��روِح ُق��َوى م��ن ب��س��ح��ٍر
األَْس��ِد راِئ��ض يُ��ق��وِّي ال��ن��ف��ِس م��ن وس��ل��ط��اٍن
��ع��د ال��سَّ م��ن وت��يْ��س��ي��ٍر ال��ل��ه م��َن وت��وف��ي��ٍق
ل��ل��خ��ل��ِد ال��م��خ��ل��وِق ِس��َوى يُ��ع��ط��اُه ل��ي��س وح��ظٍّ
ال��ُج��ن��د وال ��ْوِل، ال��صَّ وال ب��ال��َح��ْوِل يُ��َخ��ذ وال
وال��ك��دِّ ب��ال��ك��دِح وال وال��م��ال ب��ال��ن��س��ل وال
ل��ل��ع��ب��د — ال��ل��ه ت��ع��ال��ى — ال��م��ول��ى ِه��ب��ُة ول��ك��ن
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(٢ (مجلد الشوقيات

ع��ن��دي م��ن ال��زه��ُر وه��ذا َغ��نْ��ِدي ي��ا ال��ن��ي��ل س��الُم
وال��بَ��ْرِدي وال��ك��ْرن��ِك، ِم، األَه��را م��ن وإِج��الٌل
ال��ُم��ْرِد أَش��ب��اِل��ِه وم��ن ال��واِدي َم��ْش��يَ��َخ��ِة وم��ن
ال��بُ��ْرِد غ��ازَل س��الٌم ��اِة ال��شَّ ح��اِل��َب س��الٌم
��ه��د ال��شُّ ع��ل��ى يُ��ق��ِب��ل ول��م ال��ِم��ل��ح ع��ن َص��دَّ وَم��ن
��نْ��ِد ال��سِّ إِل��ى ال��ه��ن��ِد م��ن س��اق��يْ��ِه ت��ْرك��ُب وَم��ْن
ال��لِّ��ب��د وف��ي ُع��ري��انً��ا، ـ��ت ص��لَّ��يْ��ـ ك��لَّ��م��ا س��الٌم
ال��ق��ي��ِد ِس��ل��ِس��ل��ِة وف��ي ال��س��ج��ن زاوي��ِة وف��ي
غ��نْ��ِدي ي��ا َح��ذَْرَك ُخ��ذْ ءِ)30 ال��خ��ْض��َرا (ال��م��اِئ��َدِة ِم��َن
«ال��ل��وْرِد» ورق ف��ي وم��ا ��ي��ِر» «ال��سِّ َوَرَق والح��ْظ
وال��نَّ��ْرد ��ْط��َرنْ��ِج ب��ال��شَّ ـ��ُب يَ��ل��َع��ـ َم��ن أَب��َرَع وك��ْن
ل��ل��نِّ��ّد ال��نّ��دِّ ِل��ق��اءَ ال��ع��ب��ق��ريِّ��ي��َن والق��ي
ال��ه��ن��د! م��ن ال��ح��اوي أَت��ى أَف��اع��يَ��ك��م ه��ات��وا وق��ل:
ب��ال��ح��م��د تَ��غ��تَ��رَّ ول��م ال��ذَّاَم ت��ح��ِف��ل ل��م وُع��ْد
ال��ن��ق��ِد ��ُة ِه��مَّ إِل��ي��ه تَ��ْرَق��ى ال ال��ن��ج��ُم ف��ه��ذا
َح��دِّ إِل��ى ح��دٍّ م��ن ـ��ِة ل��ألُّم��ـ ال��ه��ن��َد وُردَّ

أَبُولُّو تَِحيَِّة

سنة يف — شهر كل مرة يصدرها كان ، الحيِّ الشعر لخدمة فنية مجلة «أبولو:
يحييها» فقال شادي، أبو زكي أحمد الدكتور — ١٩٣٢

ِظ��ل ال��ش��ع��ِر ُع��ك��اِظ م��ن ف��ِإن��ك أَب��ولُّ��و ي��ا ب��ك َم��رَح��بً��ا أَب��ولُّ��و،
وح��لُّ��وا رَح��ل��وا َج��نَ��ب��اِت��ه��ا ع��ل��ى ُس��وٌق ل��ل��بُ��ل��غ��اءِ وأَن��ِت ُع��ك��اُظ
يُ��َق��لُّ ب��ه ال��م��ت��أَدِّب��ي��ن ص��دى ص��اٍف اإلن��ش��اِد م��ن ويَ��ن��ب��وٌع
ق��لُّ��وا ��ع��راءُ ال��شُّ إِذا س��واِب��ُق��ه��ا ال��ق��واف��ي إِل��ى ي��س��وُق وَم��ض��م��اٌر
يُ��ِق��لُّ أَو يُ��ك��ِث��ُر ح��ي��ن ويُ��ح��ِس��ُن رص��ي��نً��ا ق��ائ��لُ��ه��م ��ع��َر ال��شِّ ي��ق��ول
اس��ت��ق��لُّ��وا وال ��ُع��وُب ال��شُّ س��اد ل��م��ا أَرٍض ب��ك��لِّ ال��ُم��ح��س��ن��وَن ول��وال
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ُمْطَران َخليل

نُ��ِدلُّ ب��ه��ا ال��ق��دي��ِم ع��ل��ى نَ��روُح ب��ُم��َع��لَّ��ق��اٍت ت��أْت��ي��نَ��ن��ا ع��س��ى
وتُ��س��تَ��َغ��لُّ يَ��دي��ِك ع��ل��ى تُ��ذاُع وض��اع��ت َخ��ِف��يَ��ْت َم��واه��بً��ا ل��ع��لَّ
أََج��لُّ أَو ال��ُم��ف��تَّ��ح ال��َوْرِد ُربَ��ى ال��ح��واش��ي ال��م��دبَّ��َج��ُة ص��ح��اِئ��ُف��ِك
يُ��َم��لُّ ال ال��ق��راِئ��ِح وَري��َح��اُن م��ن��ه��ا يُ��َم��لُّ ال��رِّي��اِض ري��اح��ي��ُن
َم��َح��لُّ ف��ي��ه��ا ذخ��ي��رٍة ل��ك��لِّ ف��ي��ه��ا ��ع��ر ال��شِّ َع��ب��ق��ريُّ ��ُد يُ��َم��هِّ
تُ��س��ت��َح��لُّ ف��ي��ه��ا األَع��راُض وال ف��ي��ه��ا ب��ال��م��ن��ق��وِص ال��ح��قُّ ول��ي��س
وِغ��لُّ َح��َس��ٌد يَ��راِع��ِه وراءَ ب��اٍغ ِل��نَ��ق��ِد ب��ال��م��ج��اِل ول��ي��س��ْت

أُْغِنيَة

القيان» إحدى لتغنيها ١٩١٣ سنة صيف يف بلبنان «نظمها

ال��وادي ُق��م��ِريَّ��َة ي��ا ِب��ِك م��ا ِم��ث��ُل ِب��ي
ن��ادي ال��دَُّج��ى ف��ي ف��ق��وم��ي ل��ي��ل��ى، ن��ادي��ُت

��ل��ًة ُم��ف��صَّ أَس��ج��اًع��ا ��ج��َو ال��شَّ وأَرِس��ل��ي
إِن��ش��ادي األَيْ��ِك وراءِ م��ن َرّدِدي أَو

َش��َج��ٍن م��ن ف��ال��ج��رح��اٍن ال��َوْج��َد؛ ت��ك��تُ��ِم��ي ال
واِد م��ن ف��ال��دم��ع��ان ال��ص��ب��اب��َة؛ وال

ظ��م��ِإ؟ ع��ل��ى ت��الَق��يْ��ن��ا ه��ل تَ��ذَك��ري:
ال��ص��ادي؟ ال��ُغ��لَّ��ِة ذو ��َدى ال��صَّ ب��لَّ وك��ي��ف

اله��ي��ٌة ال��رَّي��ح��اِن م��ج��ِل��ِس ف��ي وأَن��ِت
ن��ادي إِل��ى إِال س��ام��ٍر م��ن ِس��ْرِت م��ا

ح��ائ��رًة ��ع��ِر ال��شَّ ف��ي ُق��ب��ل��ًة ت��ذك��ري
ال��ه��ادي ُف��ْرِق��ِك ف��ي َف��َم��َش��ْت أََض��لَّ��ه��ا

َع��ِط��ٍر ن��اع��ٍم خ��دِّ ف��وَق وُق��ب��ل��ًة
ال��غ��ادي ال��نّ��َدى ظ��لِّ ِف��ي ال��ورِد م��ن أَب��ه��ى

وم��ج��ِل��َس��ن��ا ال��وادي، م��ن��ظ��َر ت��ذك��ري
ال��وادي ف��ي ك��ُع��ص��ف��وَريْ��ِن ال��غ��دي��ِر، ع��ل��ى
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(٢ (مجلد الشوقيات

وَج��ًوى ��ًة ِرقَّ ع��ل��ي��ن��ا ي��ح��ن��و وال��ُغ��ص��ُن
غ��اِد رائ��ٌح ق��َدَم��يْ��ن��ا ف��ي وال��م��اءُ

وُه��ن��ا ه��اُه��ن��ا ن��غ��م��اٍت ت��ذك��ري
ش��ادي أَو ال��دَّوِح ف��ي ش��ادي��ٍة ل��ح��ِن م��ن

ب��ه ال��زم��ان ج��اَد َم��ْوع��ًدا ت��ذك��ري
ِم��ي��ع��ادي؟ س��اب��ق��ُت وه��ل ش��وًق��ا؟ ِط��رُت ه��ل

أَم��ِل وم��ن ُس��ْؤٍل، م��ن ن��ل��ُت م��ا ف��ن��ل��ُت
وأَع��ي��ادي؟ أَف��راح��ي أَح��ِص ل��م ورح��ُت

ِدْجَلة َوَراءَ اًعا ِرشَ يَا

الوهاب عبد محمد املوسيقار األول فيصل له املغفور العراق ملك يدي بني «غنَّاها
«١٩٣١ سنة يف البالد لتلك زيارته بمناسبة

ال��َع��وادي ت��ج��ن��بَ��ت��َك دم��وع��ي ف��ي يَ��ج��ري ِدج��ل��َة وراءَ ش��راًع��ا ي��ا
ال��ه��ادي ك��ال��ش��ع��اع ال��ي��مِّ ف��ي واْج��ر ُروي��ًدا ك��ال��م��س��ي��ِح ال��م��اءِ ع��ل��ى ِس��ر
وادي ب��ش��اش��َة َك��ِف��ْرَدْوِس��ِه أَو ِط��ي��بً��ا ال��خ��ل��ِد ك��رف��َرِف ق��اًع��ا واِْت
��واِد ال��سَّ وراءَ ال��م��َه��ا ع��ي��وِن م��ن ل��ق��ل��ب��ي أَم��انً��ا وُخ��ذ ��ْل، ت��م��هَّ ِق��ْف،
ن��اِد؟ أَو ال��دَُّج��ى ي��م��ألُ س��ام��ٌر أَم��ِن��ه��م وال��نَّ��داَم��ى؛ وال��نُّ��واِس��يُّ
واألج��داد اآلب��اءِ ُغ��ب��اِر ف��ي ت��ع��دو ال��ِم��ه��ارُة ف��وق��ه َخ��َط��َرْت
األَم��ج��اد األُب��وَِّة ك��ِب��ن��اءِ وتَ��ب��ن��ى ال��ح��ي��اِةَ، تُ��ن��ِش��ئ ��ٌة أُمَّ
ج��واد أَْري��ح��يٍّ َف��ْرِق ع��ل��ى ـ��ِك وال��ُم��ْل��ـ ال��ق��راب��ة م��ن ت��اٍج ت��ح��َت
وال��ب��الد ِب��َف��يْ��َص��ٍل أَع��ِظ��ْم ـ��ح��اءِ، وال��ب��ط��ـ وال��ف��رات��يْ��ِن، ، ال��ش��طِّ م��ل��ك

عيد7 السَّ الرَُّجُل

فاضل» حيدر األمري لسمو L. home heureux عنوانها: فرنسية أبيات ترجمة «وهي

.١٩٢٥ سنة الكشكول مجلة يف ت نُِرشَ 7
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عيد السَّ الرَُّجُل

ب��األَْم��ِس ال��واِج��َب َق��َض��ى وال��ه��ْم��ِس ال��َج��ْه��ِر َع��ِف��ي��ُف
بَ��ْخ��س وال ِب��نُ��ق��ص��اٍن ح��قٍّ ِل��ِذي يَ��ْع��ِرْض ول��م
َم��نْ��ِس��ي أَْل��ُس��ِن��ِه��ْم وف��ي م��ج��ه��وٌل ال��ن��اس وِع��ن��َد
ال��ج��نْ��ِس بَ��ن��ي آلالِم ال��ق��ْل��ِب ��ُة رقَّ وف��ي��ه
ال��بُ��ؤِس ألَِخ��ي ويَ��ْرثِ��ي نُ��ْع��م��ى ذا يَ��ْغ��ِب��ُط ف��ال
ُك��ْرِس��ي زاِدِه َح��َواَل��ْي وال��ع��اف��ي ول��ل��م��ح��ُروِم
وال��دَّسِّ ال��َك��يْ��ِد ِب��بَ��ْع��ِض َه��مَّ وال نَ��مَّ، وم��ا
وال��َه��ْج��س ال��َه��مِّ ق��ل��ي��َل َم��ْس��روًرا ال��ل��ي��َل ي��ن��اُم
يُ��ْم��ِس��ي ك��م��ا َس��ِري��َرتِ��ِه ع��ل��ى ُغ��ب��اَر ال ويُ��ْص��ب��ُح
اإلِنْ��س ِم��َن األرِض ع��ل��ى يَ��م��ش��ي م��ن أَس��ع��َد ف��ي��ا
وال��رِّْج��ِس ال��رِّي��بَ��ِة م��ن ال��ل��ُه ��َرُه َط��هَّ وَم��ْن
ال��ُق��ْدِس��ي ُق��ْربَ��َك ل��ي وَه��ْب تَ��ْش��ري��ًف��ا َق��ْدِرَي أَِن��ْل
نَ��ف��س��ي أَح��الِم��ه��ا ف��ي ـ��ج تُ��دم��ـ أَن نَ��ف��ُس��َك ع��س��ى
واألُنْ��ِس! ال��ِغ��ب��ط��ِة م��ن تَ��ْل��ق��ى م��ا بَ��ع��ض ف��أْل��َق��ى

األَثَر

أُخ��ر وُش��ئ��ون ب��ْع��ث��ٍة إِل��ى ال��زَُّم��ْر ط��ري��َق ال��ح��ي��اَة وَج��ْدُت
��َف��ْر ال��سَّ يُ��ْزِم��ع��وَن َع��ب��ثً��ا وال ال��ن��ازل��ون يَ��ن��ِزُل ب��اِط��الً وم��ا
ال��ُم��نْ��تَ��َظ��ر اآلَخ��َر ت��ْج��َح��ِد وال ف��ي��ه أَن��َت ع��اَل��ًم��ا تَ��ح��تَ��ِق��ْر ف��ال
يُ��دََّخ��ر ص��ال��ٍح ع��م��ٍل وم��ن ِس��ي��رة م��ن زاديْ��ِن: ل��َك وُخ��ذْ
ال��ن��ظ��ر ك��ري��َم ��اع، ال��س��مَّ ش��ري��َف ال��ُخ��ط��ا ع��ف��ي��َف ال��ط��ري��ق ف��ي وك��ن
ُم��ح��تَ��َق��ر وال َع��بْ��ٍد، غ��ي��ر تَ��ع��ْش ف��وَق��ه ع��م��ٍل م��ن ت��ْخ��ُل وال
األَث��ْر وه��ذا َم��رَّ ي��ق��ول��ون: بَ��ع��َده أَتَ��ْوا إِن رج��الً وك��ن

تَار السِّ

واإلق��رار ال��خ��ْوِف ب��ي��َن وأَت��يْ��ُت أَذن��بَ��ْت نَ��ْف��ًس��ا يَ��َديَّ ب��ي��ن ق��دَّْم��ُت
ب��س��ت��ار! ل��ي ف��ُم��نَّ َع��ِي��ي��ُت، ح��ت��ى ذن��وبَ��ه��ا ِس��واك ع��ن أَس��تُ��ُر وَج��َع��ْل��ُت
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اخلصوصيات

َعِيل أَبُو

شوقي» عيل بابنه َ بُرشِّ عندما «وقال

«ال��ت��َرلَّ��ِل��ي» ال��زم��ان ف��ي ع��ل��ِي أَب��ا ش��ْوِق��ي ص��اَر
ِل! ب��أَوَّ ف��ي��ه��ا ل��ي��َس ج��ن��اي��ًة وَج��ن��اه��ا

األَِخري الزََّمُن

أيًضا» ذلك يف «وقال

ال��ُم��ْس��ت��ِش��ي��ر ح��ظُّ ال��خ��ي��ر ف��ِإن ق��بْ��الً أَب��اَك اْس��ت��ش��رَت ل��و ، ع��ل��يُّ
س��رور ف��ي ل��ق��اِئ��َك م��ن ن��ُك وإِن َغ��ن��اءٍ ف��ي أَنَّ��ا ل��َع��ِل��ْم��َت إِذًا
األخ��ي��ر! ال��زَم��ن ف��ي ج��ئ��َت ول��ك��ن ال��ُم��َف��دَّى ِب��م��ق��َدِم��َك ِض��ق��ن��ا وم��ا

َعْهِده َصاِحُب

أيًضا» «وقال

بَ��ع��دي ال��ن��ْس��ُل ل��ي وت��مَّ ع��ْه��دي ص��اِح��َب ُرِزق��ُت
ِب��َس��ع��دي وي��غ��ِب��ط��ون��ي ع��ل��ي��ِه يَ��ح��ُس��دونِ��ي ُه��م



(٢ (مجلد الشوقيات

َم��ج��د ع��ن��د َس��نَ��ل��ت��ق��ي ون��ج��ل��ي أَران��ي وال
وْح��دي ال��نَّ��ْس��ُل أَن��ا أَن��ي بَ��ي��ت��ي يَ��ع��َل��ُم وس��ْوف
َق��ْص��دي اح��ِت��ق��اُرَك ف��م��ا ت��لُ��ْم��ن��ي ال ع��ل��ِي، ف��ي��ا
ع��ن��دي! أَن��ت َم��ْن وأَن��ت ك��ُروِح��ي ِم��ن��ي وأَن��َت
ب��وْع��ِد! أَب��اَك ك��ذِّْب ق��ْول��ي أَس��اءََك ف��ِإن

يَاَليَْلة!

ذلك» يف فقال واحدة، ساعة يف والده ووفاة أمينة بنته والدة «وكانت

َم��رَِّت م��ا ب��ال��ن��اس ألَن��ه��ا َل��يْ��َل��ت��ي ��يْ��تُ��َه��ا َس��مَّ َل��يْ��َل��ًة ي��ا
وال��ِع��بْ��َرِة ال��بَ��ثِّ س��ب��ي��ِل ع��ل��ى ِذك��ره��ا ف��ي وال��م��وُت أَذُك��ُره��ا،
ال��ِع��ي��ش��ِة؟ ُم��نْ��تَ��ه��ى م��ا ي��وُم��ُه؟ م��ا أَْم��ُس��ه؟ م��ا ال��غ��اِف��ُل ِل��يَ��ْع��َل��َم
وال��يَ��ْق��ظ��ِة ال��نَّ��ْوم ب��ي��ن وك��ن��ُت ُج��نْ��ِح��ه��ا ف��ي ال��م��ق��دوُر نَ��بَّ��ه��ن��ي
َزْوَج��ت��ي ع��ل��ى ُم��ْس��تَ��ْع��ٍص وال��َوْض��ُع وال��ِدي إِل��ى َع��ْج��الٌن ال��م��وُت
ال��نَّ��ْش��أَِة أَّوِل ف��ي وه��ذه ِم��ث��ِل��ه ع��ل��ى يُ��بْ��َك��ى ف��تً��ى ه��ذا
وال��ُغ��ْربَ��ِة ال��م��ْوِت َرْه��ُن وذاَك ح��اِل��ه��ا ع��ل��ى ِم��ْص��َر ف��ي وت��ل��ك
بَ��ل��دِة إِل��ى أَْس��رى بَ��ْل��َدِة م��ن ح��ائ��ٌر بَ��ي��نَ��ه��م��ا م��ا وال��ق��ل��ُب
ابْ��نَ��ت��ي ال��َع��ن��اءِ ب��ع��َد وأَق��ب��َل��ْت أَب��ى ف��َولَّ��ى ��ب��ُح، ال��صُّ بَ��دا ح��ت��ى
ال��م��يِّ��ِت! م��َن ال��ح��يِّ ُم��خ��رَج ي��ا ل��ه��ا ِح��ْرن��ا أَح��ك��اُم��َك ف��ق��ل��ُت:

أَِمينَة

العمر» هذا يف يصفها حوالً بنته اكتملت حني «وقال

ال��َم��َل��ِك ِم��ث��ُل األَّوِل ع��اِم��ه��ا ف��ي أَِم��ي��ن��ت��ي
ول��ل��تَّ��بَ��رُّك ، ك��لٍّ ِم��ْن ل��ل��ُح��بِّ ص��ال��ح��ٌة
��ِح��ك وال��ضَّ ال��بُ��ك��ا ِع��ن��َد ل��ه��ا ال��ق��ل��ُب َخ��َف��َق ك��م
وال��تَّ��ح��رُّك ��ك��وِن سُّ ال��ـ ف��ي ال��َع��يْ��ُن َرَع��تْ��ه��ا وك��م
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ك��ال��ُم��ْم��ِس��ك يَ��س��ِب��ُق��ه��ا ��ري ف��خ��اِطِ َم��َش��ْت ف��ِإن
َش��َرك ف��ي بَ��َص��ِري م��ن ك��أَن��ه��ا أَل��َح��ُظ��ه��ا
ال��َف��َل��ك ُع��يُ��وَن وي��ا ل��ِي ��ْع��ِد ال��سَّ َج��ب��ي��َن ف��ي��ا
ال��َح��َل��ك ذاِت األَيَّ��اٍم ف��ي ال��ع��يْ��ِش ب��ي��اَض وي��ا
أَه��ِل��ك َح��ْرَب تَ��نْ��َف��كُّ ال وْه��َي ال��ل��ي��ال��ي إِّن
ال��َم��ِل��ِك! ب��ن��َت ل��ك��ن��ِت ِط��ف��ل��ًة أَن��َص��َف��تْ��ِك ل��و

الَِهيٌَة ِطْفَلٌة

الثانية» بسنتها يهنئها «وقال

ال��ث��اِن��ي��ة ��ن��ِة ب��ال��سَّ أَُه��نِّ��ي��ِك ال��غ��ال��يَ��ة ِب��ن��ت��َي ي��ا أم��ي��ن��ُة،
وال��ع��اف��ي��ة ال��َع��ق��َل تُ��ْرَزق��ي وأَْن ال��س��ن��ي��َن ل��ي تَ��س��َل��م��ي أَْن وأس��أَُل
ال��ع��ال��ي��ه اَألَن��ُف��َس ِت��ل��دي وأَْن ال��رج��اِل ألَبَ��رِّ تُ��ْق��َس��م��ي وأَْن
ال��غ��ال��ي��ه ال��لُّ��َع��َب ون��اش��دتُ��ك ب��ال��واِل��َديْ��ن س��أَل��تُ��ِك ول��ك��ْن
ال��م��اض��ي��ه؟ ��ن��ِة ال��سَّ ف��ي ك��ان وم��ا ح��اِدٍث م��ن م��رَّ م��ا أَت��دِري��ن
اآلِن��ي��ه؟ م��َن ك��َس��ْرِت ق��د وك��م ح��ري��ٍر م��ن ُح��ل��ٍل ف��ي بُ��ْل��ِت وك��م
غ��اِف��ي��ه؟ َغ��َض��ٍب ع��ل��ى وأَن��ِت ال��ج��ف��وُن ِرض��اِك ف��ي َس��َه��رْت وك��م
ب��ال��خ��ال��ي��ه؟ ُج��ي��وبُ��ِك ول��ي��َس��ْت ال��ج��ي��وُب أَب��ي��ِك م��ن َخ��ل��ْت ق��د وك��م
ن��اح��ي��ه؟ ف��ي وَح��ل��واِك وأَن��ِت َع��يْ��ش��ه م��ن ال��ُم��رَّ ش��ك��ا ق��د وك��م
ش��اف��ي��ه؟ ل��ه ف��ك��ن��ِت وق��م��ِت، ف��أَس��ق��م��ِت��ه م��ِرْض��ِت، ق��د وك��م
ب��اك��يَ��ه! ِج��ئ��ِت��ه إِذا ويَ��ب��ك��ي ت��ض��ح��ك��ي��َن ِج��ئ��ِت��ه إِن ويَ��ض��ح��ُك
ن��اس��يَ��ه! ألَح��َداِث��ه��ا وأَن��ِت ال��ح��ادث��اُت م��رَِّت َع��َج��ب وم��ن
اله��يَ��ه! ِط��ف��ل��ٍة م��ن ح��س��ْدتُ��ِك ُوْل��َده��ا ُم��ه��ج��ٌة َح��َس��َدْت ف��ل��و

األَنَانيَة

صغري» أسود لها كلب ويف فيها الحكاية هذه «ونظم
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يُ��ح��بُّ��ه��ا ك��م��ا ا ج��دٍّ تُ��ِح��بُّ��ُه وك��ل��بُ��ه��ا أَم��ي��ن��ٌة َح��بَّ��ذا ي��ا
ال��ش��ه��َري��ِن يُ��نَ��اِه��ُز وك��ل��بُ��َه��ا ال��َح��ْول��يْ��ِن إِل��ى ت��ح��ب��و أَِم��ي��ن��ت��ي
ك��ال��دَّي��اِج��ي أَس��َوُد وع��بْ��ُده��ا ال��ع��اِج م��ث��ُل بَ��ي��ض��اءُ ل��ِك��نَّ��ه��ا
تُ��ك��رُم��ُه ال يُ��ك��ِرُم��ه��ا وِم��ث��َل��م��ا وت��ل��زُم��ْه ن��ه��اَره��ا ي��ل��َزُم��ه��ا
ب��ال��ِخ��ن��اِق ال��ص��غ��ي��َر ت��أُْخ��ذ أَن اإلش��ف��اِق ِة ش��دَّ م��ن ف��ع��ن��َده��ا
ي��رت��اُح أَو يَ��ن��َع��ُم، وق��لَّ��م��ا ِص��ي��اُح ل��ه س��اع��ٍة ك��لِّ ف��ي
ب��ال��م��ن��ف��َع��ْه اس��ت��أْث��َرْت ك��ي��َف تُ��ن��ب��ي��ك َم��َع��ْه ل��ه��ا ح��ادث��ٌة وه��ِذِه
ك��ال��بَ��رَُّه ِب��ه وْه��ي تَ��ح��م��ِل��ُه َم��رَّة ذاَت إَِل��يَّ ب��ه ج��اءَْت
ش��أِْن��ه��ا؟ ِم��ن تُ��رى ي��ا ي��ك��وُن م��اذا واب��ِن��ه��ا ب��ال��َع��ُروِس أَه��ال ف��ق��ل��ُت:
ِل��س��اُن ل��ن��ا ك��م��ا ل��ُه وم��ا َج��ْوع��اُن أَب��ى ي��ا «غ��الم��ى» ق��ال��ت:
ث��م��ْن ذاَت آِن��ي��ة ويُ��ح��ِض��روا ول��ب��ْن ب��خ��ب��ٍز يَ��أْتُ��وا ف��ُم��رُه��ُم��وا
ق��ري��ب م��ن أَن��ظ��ُر وج��ئ��تُ��ه��ا ب��ال��م��ط��ل��وب ك��ال��ع��ادِة ف��ُق��م��ُت
ال��ك��الب��ا نُ��ِط��ع��ُم تَ��ران��ا ك��م��ا ال��لُّ��ب��اب��ا ال��ل��ب��ِن ف��ي َف��َع��َج��نَ��ْت
أَك��َل��ه ال��ِك��رام ب��نْ��ُت ف��اس��تَ��ْط��َع��َم��ْت ق��ب��َل��ه تَ��ذوَق أَن أَراَدْت ث��م
ُم��ْف��تَ��َرى بُ��ك��اءً تَ��ب��ك��ي وان��َدف��ع��ْت ل��ل��َورا ��غ��ي��ِر ب��ال��صَّ أَل��َق��ْت ُه��ن��اَك
ُط��ِب��خ م��ا وْح��ِدي ل��َي ب��اب��ا، م��ع��ن��اه: (ُك��ّخ) وْه��َو ��ا) (َدحَّ أَن��ا ب��اب��ا، ت��ق��ول:
األَن��اِن��يَ��ه ع��ل��ى ال��طِّ��ف��ُل ُف��ِط��َر ق��د اآلِن��يَ��ْه َخ��ْط��َب يَ��ج��َه��ل ل��م��ْن ف��ق��ْل

لُْعبَة

فيه يكثر الذي امليالدية السنة رأس إىل وأشار اللعب، من أمينة ينفع فيما «وقال
بيعها»

األَك��بَ��ُر ال��ف��َرُح وُرؤيَ��تُ��ه��ا تَ��س��تَ��بْ��ِش��ُر ب��ُح��ل��واَن ِص��غ��اٌر
تَ��ش��ُع��ر ال ح��ي��ُث م��ن وتُ��ح��ِي��ي��ِه ال��َم��ِس��ي��ِح ب��ع��ي��ِد ال��ل��واءَ تَ��ُه��ّز
يَ��ف��َخ��ر ب��ُح��لَّ��ِت��ه وه��ذا يَ��زَدِه��ي ِب��لُ��ْع��بَ��ِت��ه ف��ه��ذا
يَ��خ��ِط��ر ��ب��ا ال��صَّ ك��ري��ح وه��ذا يَ��نْ��ثَ��ن��ي ال��رُّب��ا ك��ُغ��ْص��ِن وه��ذا
تُ��زِه��ر ب��اق��ًة َح��س��ِب��تَ��ُه��م��وا بُ��ق��ع��ة ف��ي ال��ك��لُّ اج��ت��َم��َع إِذا
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يُ��نْ��ث��ر ل��ؤل��ًؤا َح��ِس��ب��تَ��ُه��م��وا واح��ًدا واح��ًدا اف��تَ��رق��وا أَو
األَك��ث��ر ُه��ُم ال��م��س��ل��م��وَن أَو ال��م��س��ِل��م��وَن ِم��ن��ُه��م��و َع��َج��ٍب وِم��ْن
وال��م��ع��َش��ر اآلُل اتَّ��َف��َق ك��م��ا اتِّ��ف��اٍق ف��ي ك��لُّ��ه��ْم ف��الِس��ف��ٌة
َدي��َس��ْم��ِب��ر ل��ل��ك��لِّ وَش��ع��ب��اُن ال��ج��م��ي��ِع ع��ن��د ش��ع��ب��اُن دي��َس��ْم��ِب��ُر
تَ��ْص��ِف��ر بَ��الب��لُ��ه ك��َرْوٍض ش��ِج��يٍّ َص��ْوٍت غ��يْ��َر لُ��غ��ٌة وال
األَس��م��ر األَب��يَ��َض يُ��ن��ك��ُر وال ال��غ��ِن��يُّ ب��ال��ف��ق��ي��ِر يَ��زَدِري وال
يُ��ؤثَ��ر؟ ع��ن��ه��م��و م��ا ال��ع��ق��ُل أَْم ال��ِص��غ��اُر أَض��لَّ ِش��ع��ِري ف��ي��ال��ي��َت
أَخ��بَ��ر ب��ه ال��ك��ب��اَر ل��ع��لَّ ل��ل��ك��ب��ار أَق��دِّم��ه س��ؤال
أَط��َه��ُر أَو ال��م��الِئ��ِك، ك��ب��ع��ِض ��نَ��ت��يْ��ِن ال��سَّ ج��اَزِت ِط��ف��ل��ٌة ول��ي
ال��َج��ْوَه��ر! َح��بَّ��ذَا ي��ا وِس��نَّ��يْ��ِن ��م��اءِ ال��سَّ ل��وِن م��ث��ل ف��ي ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِن
ت��ك��ِس��ر م��ا ِض��ْم��َن ِل��ت��ك��ِس��َره��ا لُ��ْع��ب��ًة ت��س��أَلُ��ن��ي أَت��ت��ِن��َي
أُن��ِك��ر وال ��الَم، ال��سَّ ت��ِح��بُّ ال��م��الُك أَيُّ��ه��ذا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
ال��َق��يْ��َص��ر ب��م��ن��ش��وِره وب��اءَ ال��م��س��ي��ُح خ��اَب ق��ب��َل��َك ول��ك��نَّ
تُ��ْف��َط��ر ك��م��ا ال��س��ب��اَع ف��ِإّن ال��ع��ال��م��ي��َن م��ن س��ْل��ًم��ا تَ��ْرُج ف��ال
تَ��ْظ��َف��ر! ب��ه ال��ذِّئ��اَب ف��ِإّن ال��ذِّئ��اِب ب��ي��َن ال��ظُّ��ْف��َر يَ��ع��َدِم وَم��ْن
يَ��ح��ذر أَو ، ال��ك��لُّ ��لُ��َك يُ��ؤمِّ ال��ِك��ب��ار ح��ي��اَة ت��ح��ي��ا ِش��ئ��َت ف��ِإْن
تُ��ْس��َع��ر إِذا ع��ل��ي��َك س��الٌم ن��اُره��ا (بُ��ن��ُدق��ًة) ه��اَك ف��خ��ذْ،
ت��ك��بَ��ر ك��لَّ��م��ا، وت��خ��لُ��ف��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ت��أْلُ��ف��ه��ا ل��ع��ل��َك
وال��َم��ْف��َخ��ر ال��س��ع��ادُة وف��ي��ه��ا ح��اَزه��ا ل��م��ن ال��ح��ي��اُة ف��ف��ي��ه��ا
يُ��ؤثِ��ر أَو ��ل��َم ال��سِّ آث��َر ل��م��ن ال��ب��ن��اءِ ال��َوِط��ي��ُد ال��س��الُم وف��ي��ه��ا
َم��ْوَزر1 تُ��ْم��ِس��ك��ه��ا ول��وب��ي��ُل م��ْوَزًرا ُم��م��ِس��ك��ٌة ف��ل��وب��ي��ُل
تُ��ْخ��ِب��ُر ق��د ال��َع��يْ��ُن وَل��ك��نّ��ه��ا ُوْس��ِع��ه��ا ف��ي ال��نُّ��ْط��ُق وم��ا أَج��ابَ��ْت
ت��أُْم��ُر؟ واِل��ِدي ي��ا ��رِّ أَِب��ال��شَّ ل��ي ك��الُم��ك ع��ج��ي��ٌب ت��ق��ول:
أَج��َدر! ب��ه��ا ال��س��الِم وُح��بُّ ال��ح��روِب ح��بَّ ل��ب��ن��ِت��َك تَ��زي��ن
ت��أُْم��ُر! وال تَ��ب��ت��غ��ي��ه، وال األَذى تُ��ح��بُّ ال ام��رؤ وأَن��َت
يُ��ْع��ذَُر َض��لَّ��ٍة أَخ��ي ِوُربَّ ال��س��ب��ي��َل َض��َل��ل��ُت ألَم��ٍر ف��ق��ل��ُت:
تُ��نْ��َش��ر ص��ف��ح��ٍة ف��ي وب��ال��ك��تْ��ب واح��ٍد ف��ي ب��ال��رْس��ل ج��يءَ ف��ل��و
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��روا أَخَّ وم��ا وب��اآلِخ��ري��َن ق��دَّم��وا وم��ا وب��األَوَّل��ي��ن
ِم��نْ��بَ��ر ل��ه ن��صٌّ ال��َع��رِش ع��ل��ى خ��اِط��ب��ا ب��ي��ن��ُه��ْم م��ا ل��يَ��نْ��َه��َض
يَ��أُْج��ر م��ا ع��ن��ه وي��أُْج��ُرك��م ال��س��الَم يُ��ِح��بُّ «ال��س��الُم» ي��ق��وُل:
يُ��بْ��ص��روا ف��ل��م ال��ِع��ب��اُد وُك��ّف ي��س��م��ع��وا ف��ل��م ال��ع��ب��اُد ل��ُص��ّم

اْلُمُهود1 َزيُْن

الصباح» يف قبلة قبَّلها وقد «وقال

ال��طَّ��ه��وْر ال��م��َل��ك وص��ورَة ِل، ال��بَ��تُ��و س��يَّ��َدِة ِش��ب��َه ي��ا
ال��ذك��ور ف��ي ي��وُس��َف ج��م��اَل ِث اإلِن��ا ف��ي ج��م��الُ��ِك ��ى نَ��سَّ
ال��ُخ��دور زي��ُن غ��ٍد وف��ي ـ��ِت، أن��ـ ال��ي��وَم ال��ُم��ه��وِد َزيْ��ُن
ال��بُ��دور نَ��ه��ج ع��ل��ى س��ارت َس��َرْت إِن األَِه��ل��َة إِّن
��ف��ور ل��ل��سُّ َ ت��ه��يَّ��أ إِذا ِح ��بَ��ا ك��ال��صَّ ج��ب��ي��ٌن ِب��أَب��ي
��ع��ور ال��شُّ م��ن ال��ُخ��يُ��وُط ت��ل��ك ال��دُّج��ى م��ن ع��ل��ي��ه بَ��ِق��يَ��ْت
ال��نُّ��ح��ور َم��ْرج��اَن زيَّ��نَّ ل��ؤل��ٍؤ م��ن وك��رائ��ٌم
وال��ثُّ��غ��ور ال��َم��راش��ف، ف��ي ِئ��َم يَ��ت��ا ُم��ؤتِ��ي��ه��ا س��ب��ح��اَن
ال��زه��ور َط��لِّ أَو ال��نَّ��ح��ل، ِب لُ��ع��ا م��ن وتُ��س��َق��ى تَ��س��ق��ي
ُح��ور أَن��ف��اُس نَ��ض��ي��ِده��ا َل ح��و ال��طِّ��ي��ِب نَ��ف��َح وك��أَنَّ
ُج��ور َوْرِد م��ن ب��دي��ع��ٌة ِد، ال��خ��دو ف��وَق وغ��ري��ب��ٌة
ال��بُ��ك��ور وق��ِت ف��ي ح��م��راءُ َرواِح��ه��ا ع��ن��د ص��ف��راءُ
ال��س��رور َدْم��ع وس��ق��يْ��تُ��ه��ا وَش��َم��ْم��تُ��ه��ا ق��بَّ��ل��تُ��ه��ا،

َخْطَوه ُل أَوَّ

عمره» من الثانية السنة يف عيل ولده دخول يذكر «وقال

الثانية. الطبعة هذه يف زيدت 1
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ك��بْ��َوْه أَّوُل ه��ِذِه خ��ط��َوْه ُل أَوَّ ه��ِذِه
ُغ��نْ��َوه2 يَ��ع��ِق��ُل ل��و ع��ن��ُه ِل��ع��ل��يٍّ ط��ري��ق��ي ف��ي
وُح��ل��َوه آنً��ا، ُم��رًَّة ف��ي��ه ال��ع��ي��َش��َة ي��أُْخ��ذُ
ال��ُف��تُ��وَّه ِس��نِّ ع��ل��ى ـ��َت أَوف��يْ��ـ أَن��َت إِن ع��ِل��ي ي��ا
ب��ُق��وَّه ال��ع��يْ��َش وُخ��ِذ وزاِح��ْم ال��ن��اَس، داِف��ع
َح��ذَْوه! تَ��ْح��ذَُو أَن ـ��اَك إِيَّ��ـ أَب��ي! ك��ان ت��ق��ْل: ال
ق��ه��َوه ف��ن��ج��ان س��وى ِس ال��ن��ا م��ن أَغ��نَ��ْم ل��م أَن��ا
ف��رَوه! األَم��الِك م��ن ح ال��َم��ْد ع��ن أُْج��َز ل��م أَن��ا
ُح��ظ��َوَه! ال��ُق��رَّاءِ م��ن ـ��ِب ال��ك��تْ��ـ ع��ن أُْج��َز ل��م أَن��ا
وال��ُم��ُروَّه! وع��ف��اف��ي، ح��ي��اِئ��ي ال��ك��لُّ َض��يَّ��َع

فَراقه يَْوُم

يخرج» أال به وتشبثا طفاله بكى وقد «وقال

ِف��راِق��ه؟! ي��وُم ك��ي��ف ِش��ْع��ري: ل��يْ��َت ي��ا َزْوَرٍة ف��ي ُخ��روج��ِه ألَج��ِل ب��ك��ي��ا
إِش��ف��اق��ه م��ن ال��روُح إِل��ي��ِه ْت ُردَّ بُ��ك��اُه��م��ا يَ��وَم��ذاك يَ��س��َم��ُع ك��ان ل��و

َمْظلُوم

باريز، من باشا مظلوم أحمد املرحوم العطوفة صاحب وظهريه عزيزه إىل «وكتب
األوَّل» املجيدي بالنيشان يهنئه

ونُ��ُج��وُم��ه��ا ش��م��ُس��ه��ا ِل��َص��ْدِرك ف��س��َع��ْت س��م��اءَه ال��زم��اُن أََم��َر ل��ْو أَق��س��ْم��ُت
َم��ظ��ل��وُم��ه��ا أن��ه ال��م��ع��ال��ي ش��َك��ت ��ه َح��قَّ ال��م��ع��ال��ي ف��ي ق��ْدَرك ِل��يُ��ن��ي��َل

اْرتََقيْت أَنََّك نَا َرسَّ

يهنئه باشا شكري محمود السعادة صاحب إىل التاريخ بهذا باريز من «وبعث
(١٩٠٣) املتمايز» برتبة
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ف��اِئ��ز ال��خ��دي��ِويِّ ب��ال��رِّض��ا أَن��ه َع��ِل��م��ن��ا ب��م��ص��َر ل��ن��ا ع��زي��ٌزا ي��ا
ح��ائ��ز أَن��َت م��ا ن��ح��وُز ف��ك��أَن��ا وتَ��رَق��ى ارت��ق��يْ��َت أَن��َك َس��رًَّن��ا
ال��ُم��ت��م��اِي��ز ال��ُع��ال ف��ي م��ح��م��وٌد أَن��ت أَرََّخ��تْ��ه��ا ال��ُع��ال أَل��ُس��ُن رتُ��ب��ًة

أََمالً بَلَّْغتَني

معه» صنعه معروف عيل باشا مظلوم أحمد املرحوم العطوفة صاحب يشكر «وقال

«ن��ع��ُم» ل��ه��ا ت��ك��ِذب ول��م «ال»، ت��تَّ��خ��ذْ ل��م ال��ِه��م��ُم ش��أْوه��ا ف��ي دون��ه��ا ه��ٌم��ة ِذي
وال��ك��َرُم — م��ظ��ل��وُم ي��ا — وف��اُؤك ل��وال ب��ال��َغ��ُه ك��نْ��ُت م��ا أََم��الً ب��لَّ��غ��ت��ن��ي
وال��َك��ل��م ، ��نِّ ال��سِّ ض��ح��ُك غ��ي��رَك وُودُّ ل��خ��اِط��ِب��ه وال��نُّ��َع��م��ى ال��ِع��زُّ ِوَداُدك
وال��نِّ��ع��م؟ م��ن��َك األَي��ادي إِل��يَّ َم��ش��ْت م��ع��ذَرٌة ع��ن��ك ب��ي َق��َع��َدْت أَك��لَّ��م��ا
ال��ق��ل��م؟ إِج��الِل��ك ع��ن يَ��ص��ب��ُر ف��ك��ي��ف ح��اِم��َل��ُه األَوط��اِن ق��َل��م ف��ي تُ��ِج��لُّ

أُصبَْت يَْوَم اْلَمْجُد أُصيَب

بالسالمة، يهنئه صربي باشا إسماعيل املرحوم سعادة املفضال صديقه إىل «وكتب
القطار» يف حادثة أثر عىل

ك��ال��ح��اِدث��اِت وال ب��ح��اِدث��ٍة ُم��خ��بِّ��َراِت ع��ن��ك ��ْح��ُف ال��صُّ أت��ت��ن��ي
ال��ه��يِّ��ن��ات ال��ُخ��ط��وِب م��َن ول��ي��س ُح��َس��يْ��ٍن أَب��ا ال��ِق��ط��ار ف��ي ب��َخ��ط��ِب��َك
َش��ك��اة م��ْن ال��َف��ض��ي��ل��ُة ت��ْخ��ُل ول��م ف��ي��ه أُِص��بْ��َت ي��وًم ال��م��ج��ُد أَص��ي��َب
ال��َم��ك��ُرم��ات ِع��ث��اُر وأَزع��َج��ُه��ْم ال��م��ع��ال��ي ك��بَ��ِت أَْن ال��ن��اس وس��اءَ
��ف��ات ُم��ت��ل��هِّ َربِّ��ه��ا تَ��راءَْت ��ا ل��مَّ اآلداَب ب��ن��اٍس ول��س��ُت
ح��ي��اة ع��ل��ى ل��َديْ��َك وأَح��َرَص��ه��ا ُف��ؤاًدا أَج��َزَع��ه��ا ��ْع��ُر ال��شِّ وك��ان
ل��ل��ُم��ْع��ِج��زات َف��ت��رًة ف��ك��انَ��ْت ِق��ص��اًرا أَي��اًم��ا ال��َق��ْوَل ه��َج��ْرَت
ول��ل��دَّواة ل��ل��يَ��راِع ل��ُس��وٌد ف��ي��ه��ا أَم��س��ْك��ت ل��ي��اِل��يً��ا وأَن
ُم��ْؤلِ��م��ات ُرض��وٍض ف��ي ف��َق��ل��ب��ي أَْم��س��ْت؟ ك��ي��ف َرض��وِض��ك: ع��ن ل��ي ف��ق��ْل
ال��طَّ��يِّ��ب��ات ك��لَّ َع��ن��َك يُ��بَ��لِّ��ُغ رس��والً أَو َخ��طٌّ��ا ِم��ن��ك ل��ي وَه��ْب
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باْلِوَداِد سأَْلتَُك

انية» الحقَّ لنظارة وكيالً بتعيينه يهنئه سعادته إىل «وكتب

وال��ُع��ه��وِد ��واِل��ف ال��سَّ وب��ال��ذَِّم��ِم ُح��س��يْ��ٍن أَب��ا ب��ال��ِوداِد س��أَل��تُ��َك
أَك��ي��د ل��ي ُف��ؤاِدَك ف��ي وآَخ��َر ف��ؤادي ف��ي ل��َك ك��اِم��ٍن وح��بٍّ
و(ال��ول��ي��ِد)؟ (أَح��م��َد) ب��ي��ن َس��يُ��ن��َش��ُر ال��ل��ي��ال��ي َم��ْط��ِويَّ أَنَّ أََح��قٌّ
وال��ُورود؟ ل��ل��تَّ��أْنُّ��ِس س��ت��ْدن��و ل��َديْ��ه��ا ك��نّ��ا م��ن��اِه��الً وأَنَّ
س��ع��ود ف��ي ُس��ع��وٍد ف��ي ُس��ع��وٌد نَ��ص��ي��ب��ي ف��ي ُرِق��يِّ��ِك ف��ي ق��دوُم��َك
ال��ُوف��ود م��أْم��وَل ال��ب��ْدَر وك��ن��َت نَ��أٍي ِغ��بَّ ُرب��وِع��َك ع��ل��ى َوَف��ْدُت
��ع��ود ل��ل��صُّ األَِه��لَّ��ُة ُخ��ِل��َق ل��ق��ْد ف��أَع��ل��ى َم��ن��زل��ًة َرف��ع��وَك ل��ِئ��ْن
ل��ل��م��زي��د اح��ت��م��اٌل ف��ي��ه��ا وال ان��ِت��ه��اءُ ل��رف��َع��ِت��َك م��ا وأُق��ِس��ُم

أَِخي ْ اْهنَأ

املتمايز برتبة يهنئه فهمي بك حمزة العزَّة صاحب الفاضل صديقه إىل «وكتب
الرفيعة»

ق��دي��ِم م��ن «ال��تَّ��َم��ايُ��ُز» ق��ل��ُت: ح��م��َزُة «ت��م��ايَ��َز» ق��ال��وا:
ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��ُخ��لُ��ِق ْم��ت��اَز ال ب��ه��ا يَ��ِم��ي��زوُه ل��م ل��و
ك��ري��م إِل��ى م��ن��َك ��ْه��َن ُوجِّ ال��ُع��ال ف��ي ك��راِئ��ُم ُرتَ��ٌب
ال��َح��م��ي��م تَ��ه��ِن��ئ��َة وت��ل��قَّ ِب��ُوف��وِده��ا أَِخ��ي ْ ف��اه��ن��أ
ال��نُّ��ج��وم ع��ل��ى تُ��ِن��ي��َف ح��ت��ى ك��لَّ��ه��ا ال��م��ن��ازَل واْرَق

يَانَِصيب

ربًحا» ربح أنه جاءه وقد مطران، بك خليل الشاعر صديقه يعابث «وقال

َس��رٍّا ب��م��ا وأُنْ��ِب��ئْ��ُت ال��بُ��ش��رى واَف��تْ��ن��َي ل��ق��د
ال��ك��ب��رى ال��نِّ��م��َرَة رِب��ح��َت أَم��ِس ل��ي ع��نُ��َك وق��ال��وا
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أَْح��رى م��ا ُم��ط��راُن، وي��ا أَْول��ى م��ا ُم��ط��راُن، ف��ي��ا
األُخ��رى ع��ل��ى ت��ج��َزع ف��ال ال��دن��ي��ا أَق��بَ��ل��ِت ل��ق��د
ب��ال��يُ��س��رى ��ف��ُر ال��صِّ وك��ان ب��ال��يُ��م��ن��ى ��ف��َر ال��صِّ أَخ��ذَْت
ُص��ف��را ذَه��بً��ا ف��ص��ارت ب��ي��ًض��ا ��ًة ف��ضَّ وك��ان��ت
َق��ْدَرا ذا ف��ْوَق وق��ال��وا: أَل��َف��يْ��ِن ال��ب��ع��ُض: وق��ال

اْلُمَدامُة

الرتك) شعراء بعض عن (وقال

ال��ُك��ئ��وْس ف��ي تُ��ْج��ل��ى ح��ي��ن َم��ِة ك��ال��ُم��دا ال��ت��واُض��ِع ف��ي ك��ْن
ال��رءُوُس ف��ي ف��ح��ُك��م��وه��ا ��دور ال��صُّ ف��ي اتِّ��ئ��اًدا َم��َش��ِت

تاِريخ

١٣١٧هـ) سنة يف صدر وقد — الشوقيات — األول ديوانه يؤرخ (وقال

ذْوق ك��لِّ م��ن ِل��ل��م��ْج��تَ��ِن��ي َج��نً��ى ف��ي��ه��ا األَش��ع��ار م��َن وَج��نَّ��اٍت
ش��ْوق أَيَّ أَح��م��َد ِل��ش��وِق��يَّ��اِت ْخ وأَرِّ ت��م��نَّ��ْوه��ا ك��ْم ��ْل ت��أَمَّ

َظَهَر ِديَواٍن أَْليَُق

أيًضا» الشوقيات يؤرخ وقال

ب��َه��ْر ِف��ي��ه��ا ُم��ْع��ِج��ُزه ألَح��َم��ٍد م��ج��ُم��وَع��ٌة
َظ��َه��ْر دي��واٍن أَل��يَ��َق ت��اري��ِخ��ه��ا ف��ي تُ��َع��دُّ

هوامش

كان الطلقات رسيع البنادق من نوع وموزر: أمينة، به تدلل اسم لوبيل: (1)
الحارضة. الحرب قبل شهرة له

طريقي. سلوك عن غنى يف هو يقول: الغنى، الغنوة: (2)
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احلكايات

َوأَنا أَنَْت

َه��ْم��َش��ِريَّ��ا ال��ج��س��ِم ع��ظ��ي��َم ك��ان ُك��ْرِديَّ��ا َرُج��ال أَنَّ ي��ح��ك��وَن
ال��ُج��ي��وِب ف��ي ��الِح ال��سِّ ب��َك��ثْ��رِة ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��رُّْع��َب يُ��ل��ِق��ي وك��ان
��غ��ار وال��صِّ ال��ِك��ب��اَر، ويُ��ْرِع��ُب وال��نَّ��ص��اَرى ال��يَ��ه��وَد، ويُ��ْف��زُع
أَن��ا! أَن��ا! أَن��ا! ب��ال��ن��اس: يَ��ص��ي��ُح وُه��ن��ا ُه��ن��اك َم��رَّ وك��لَّ��م��ا
ق��ِويِّ ب��ط��ٍل، ِج��س��ٍم، ص��غ��ي��ِر ص��ِب��يِّ إِل��ى ح��دي��ثُ��ه نَ��َم��ى
ال��ق��وَّْه يَ��دَّع��ون ��ْن ِم��مَّ ول��ي��س ال��ُف��تُ��وَّْه ل��ه ال��ن��اُس يَ��ْع��ِرُف ال
ِك��ذب��ِه م��ن ِص��ْدَق��ه ف��تَ��ع��ل��م��ون ب��ِه س��أُْدِري��ك��م ل��ل��ق��ْوِم: ف��ق��ال
َوَج��ْل ف��ي س��ي��ك��وُن م��م��ا وال��ن��اُس َع��َج��ْل ف��ي ال��َه��ْم��َش��ِريِّ ن��ح��َو وس��اَر
ال��ق��اِض��يَ��ْه ت��ك��وُن ك��اَدْت ب��ض��رب��ٍة ق��اِس��يَ��ْه يَ��م��ي��نً��ا ن��ح��َوه وَم��دَّ
تَ��رْك وال َزع��ِم��ه، ع��ن ان��تَ��ه��ى وال ارت��بَ��ْك وال س��اِك��نً��ا، يُ��َح��رِّْك ف��ل��م
وأَن��ا أَن��َت اث��ن��يْ��ن: ص��ْرن��ا اآلَن ل��يِّ��ن��ا: ق��ْوالً ل��ل��غ��ال��ب ق��ال ب��ْل

اْلبَاِذنَْجاِن نَديُم

اخ��ت��الِف ِب��ال ق��ال م��ا يُ��ع��ي��ُد واِف ن��دي��ٌم ل��ُس��ل��ط��اٍن ك��ان
ل��دي��ِه َح��ال ش��ي��ئً��ا رأَى إِذا ع��ل��ي��ِه ال��ثَّ��ن��ا ف��ي ي��زي��ُد وق��د
يَ��ك��تُ��ُم ل��ك��ْن ال��تَّ��م��ِل��ي��َق، وي��س��م��ُع ويَ��ع��ل��ُم يَ��رى، َم��والُه وك��ان



(٢ (مجلد الشوقيات

ِب��ب��اِذن��ج��اِن األَك��ل ف��ي وج��يءَ ال��ِخ��واِن ع��ل��ى ي��وًم��ا ف��ج��ل��َس��ا
ك��ال��ع��َس��ْل ال��م��ذاق ف��ي ه��ذا وق��ال: أَك��ْل م��ا م��ن��ه ال��س��ل��ط��اُن ف��أَك��ل
وب��اِذن��ج��اُن ُش��ه��ٌد ي��س��ت��وي ال ال��س��ل��ط��اُن ص��دَق ال��ن��دي��ُم: ق��ال
«ج��ال��ي��ن��وُس» ��ْع��َر ال��شِّ ف��ي��ه وق��ال «ال��رئ��ي��ُس»1 ب��ه َغ��ن��ى ال��ذي ه��ذا
ال��ُغ��لَّ��ْه ويَ��ْش��ِف��ي ��ْدَر، ال��صَّ ويُ��ب��رُد وِع��لَّ��ْه ِع��لَّ��ٍة أَل��َف يُ��ذِه��ُب
آث��اَرْه َم��رًًَّة َح��م��دُت وم��ا م��راره ع��نْ��ده ول��ك��ْن ق��ال:
أِح��بُّ��ه ال م��والي ي��ا ك��ن��ُت ُم��ذْ َع��يْ��بُ��ه وه��ذا ، ُم��رٌّ ن��ع��م، ق��ال:
«ُس��ق��راُط» ب��ه ال��ك��أِْس ف��ي وُس��مَّ «بُ��ق��راُط» ب��ه م��ات ال��ذي ه��ذا
ق��وَل��ْه؟ ت��ج��دون ك��ي��ف وق��ال: ح��وَل��ه ف��ي��م��ْن ال��س��ل��ط��ان ف��ال��ت��ف��َت
ب��اِس م��ن ف��ع��ل��ت��ي ف��ي ف��م��ا ُع��ذًرا؛ ال��ن��اِس َم��ل��ي��َك ي��ا ال��ن��دي��ُم: ق��ال
ب��اِذن��ج��ان��ا َق��طُّ أَن��ادْم ول��م ال��س��ل��ط��ان��ا أَن��اِدَم ك��ْي ُج��ع��ْل��ُت

ِقطَّة1 ِضياَفُة

َم��رَِّت َرَم��َض��اَن م��ن ل��ي��ل��ًة ب��ن��اٍس ل��س��ُت
واك��ف��ه��رَِّت ال��ق��ْط��ِب، ل��ي ل��ي��ا م��ث��َل ت��ط��اَول��ْت
ُح��ج��َرت��ي ف��َدخ��ل��ُت ري، ُس��ح��و م��ن ان��ف��َل��تُّ إِِذ
ِس��ي��رِة ك��ت��اِب أَو ـ��ِر، ِش��ع��ـ دي��وان ف��ي أَن��ُظ��ُر
ال��ِه��رَّة ك��ُم��واءِ ٍت ص��ْو غ��ي��ر يَ��ُرْع��ن��ي ف��ل��م
واألَِس��رَّة ��تُ��وِر، ال��سُّ ف��ي َع ��م��ـ ال��سَّ أَل��ق��ي ف��ق��ْم��ُت
تَ��ج��رَّت ق��د ع��ل��يَّ ب��ال��ت��ي ظ��ِف��ْرُت ح��ت��ى
ون��ظ��رت��ي نَ��َظ��رتُ��ه��ا وال��ت��ق��ْت ل��ي، ب��دت ف��ُم��ذ
ال��َج��م��َرة بَ��ص��ي��ِص م��ث��َل َل��ْح��ِظ��ه��ا َرم��اُد ع��اد
ب��َق��ْف��َرة ك��َح��نَ��ٍش ف��ِح��ي��َح��ه��ا َدْت وردَّ

.١٩٢٩ سنة يف ت نُِرشَ 1
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ِقطَّة ِضياَفُة

ال��ن��م��رِة ج��ل��َد ال��س��ت��ِر ءِ ورا م��ن ل��ي ول��ِب��َس��ْت
وف��رَّت ق��اع��ًدا، ِن ك��ال��َج��ب��ا ول��ك��ن ك��رَّْت،
اإلِب��رة ب��ي��ِت م��ث��ِل ع��ن ش��واِربً��ا وان��ت��ف��ض��ْت
ك��ال��م��ذرة ذَن��بً��ا ل��ْت وش��ا ��ا، ك��فٍّ ورف��ع��ت
وَه��رَِّت َف��َع��َوْت، ءِ، ال��ُم��وا ع��ن ارتَ��َق��ْت ث��م
وِش��رَّة غ��ض��ٍب ع��ن ب��ِش��رٍَّة أَج��ِزه��ا ل��م
ُق��ْدَرتِ��ي نَ��ِس��ي��ُت وال َض��ع��َف��ه��ا َغ��ب��ي��ُت وال
بَ��رَّة ب��ال��ب��ن��ي��َن أُمٍّ غ��ي��َر رأَي��ُت وال
ص��ورة م��ن ش��اع��ٍر ـ��َس نَ��ْف��ـ يَ��ع��ِط��ُف م��ا رأَي��ُت
األْس��َرة ب��ن��اءِ ف��ي ِت األُّم��ه��ا ِج��دَّ رأَي��ُت
وَق��رَّت ج��أُْش��ه��ا، اط��َم��أَنَّ ح��ت��ى أََزْل ف��ل��م
ب��ِك��ْس��َرة وج��ئ��تُ��ه��ا ب��َش��ربَ��ٍة أَتَ��يْ��تُ��ه��ا
ب��س��تُ��َرت��ي َم��ْرَق��ِده��ا ج��اِن��بَ��ْي م��ن وُص��ن��تُ��ه��ا
َم��ْج��َم��َرت��ي ل��ه��ا بْ��ُت ف��ق��رَّ ال��دِّفءَ، وِزْدتُ��ه��ا
ب��ف��أَْرة ل��ِج��ئ��تُ��ه��ا َم��ْص��يَ��ًدا وج��دت ول��و
واس��بَ��ط��رَّت األَْم��ِن ل ِظ��ال ت��ح��ت ف��اض��ط��ج��َع��ْت
َق��َرت م��ا َدَرْت وم��ا أَوراَده��ا وق��رأَْت
ف��َدرَّت ثُ��ِديِّ��ه��ا، ف��ي ��غ��اُر ال��صِّ وَس��َرَح
��رة ال��سُّ َج��نَ��بَ��اِت ف��ي ُس��بَّ��ٌح ن��ج��وٍم ُغ��رُّ
ُس��ْف��رة َح��ْوَل ك��ال��ُع��ْم��ي وَع��بَّ��ثُ��وا اخ��ت��ل��ط��وا،
َج��رَِّة ف��ي أَرَس��ْل��تَ��ه��ا َض��ف��اِدًع��ا تَ��ح��َس��بُ��ه��م
ُج��َوي��َرتِ��ي ي��ا ِط��ف��ِل��ِك ع��ل��ى ب��أَْس ال وق��ل��ُت:
َع��ْش��َرة ع��ن أَو ِش��ئ��ِت، إِن خ��م��س��ٍة ع��ن ��ض��ي تَ��َم��خَّ
ُخ��ْف��رت��ي ف��ي يَ��ك��ب��روا ح��تَّ��ى وأَوالُدِك أَن��ِت
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َواْلُعْصُفوَرة2 يَّاُد الصَّ

ص��وره ال��زاه��دي��ن ل��ب��ع��ض ص��ارْت وال��ُع��ص��ف��وره ��يَّ��اِد ال��صَّ ح��ك��اي��ُة
ال��ح��قِّ أَول��ي��اءَ أَرادوا وال ب��م��س��تَ��ِح��قِّ ف��ي��ه��ا َه��َزءُوا م��ا
اله ال��زاه��دي��ن ف��ي الع��ٍب ك��ْم ال��ل��ِه أَه��ُل ال��زه��ِد أَه��ِل ك��لُّ م��ا
وَط��ن ك��ان ُم��ذْ ل��ل��ح��ك��م��ِة ��ع��ُر وال��شِّ ال��َف��ِط��ْن ل��تَ��ْل��ِف��َت ِش��ع��ًرا ج��ع��ل��تُ��ه��ا
ال��تَّ��ْج��ري��ب أَل��ُس��ُن نَ��ط��َق��تْ��ه م��ا ل��ألَدي��ب يُ��نْ��َظ��ُم م��ا وَخ��يْ��ُر
َص��يَّ��اُد ال��ثَّ��رى ف��وق َم��ن وك��لُّ يَ��ص��ط��اُد َش��َرك��ا ُغ��الٌم أَل��َق��ى
َزَج��ر ال��ح��ْزُم وال ال��نَّ��ه��ُي، يَ��نْ��َه��ه��ا ل��م ��َج��ْر ال��شَّ م��ن ُع��ص��ف��ورٌة ف��ان��ح��درْت
ال��س��الُم ال��ُع��ص��ف��ورِة ع��ل��ى ق��ال: ال��ُغ��الُم أَيُّ��ه��ا َس��الٌم ق��ال��ت:
ال��ص��الِة ك��ث��رُة َح��نَ��تْ��ه��ا ق��ال: ال��ق��ن��اِة؟! ُم��نْ��َح��ِن��ي َص��ِب��يٌّ ق��ال��ت:
ال��ص��ي��اِم ك��ث��رُة بَ��َرتْ��ه��ا ق��ال: ال��ِع��ظ��اِم! ب��اِدي أَراك ق��ال��ت:
ال��م��وص��وُف ال��زاه��ِد ل��ب��اُس ق��ال: ال��ص��وُف؟ ه��ذا ي��ك��وُن ف��م��ا ق��ال��ت:
ف��ي��ه وال��ُف��َض��يْ��ُل ُع��ب��ي��ٍد ف��اب��ُن ع��ارف��ي��ِه َج��ِه��ْل��ِت إِذا َس��ل��ِى
َس��ل��ي��ل��ه ال��َع��ص��ا ِل��ه��اِت��ي��ِك ق��ال: ال��ط��وي��ل��ْه؟ ال��َع��ص��ا ه��ِذي ف��م��ا ق��ال��ت:
ت��ب��رُِّك ع��ن ال��ن��اَس أُردُّ وال وأَتَّ��ك��ي ب��ه��ا، ال��َم��ْرَع��ى ف��ي أَه��شُّ
أََح��بَّ��ا وم��ا ال��ط��ي��ُر، اش��تَ��ه��ى م��م��ا َح��بَّ��ا ال��ت��راب ف��وق أَرى ق��ال��ت:
ال��طَّ��يْ��ِر ب��ائ��س��اِت أَق��ِري وق��ل��ت ال��خ��ي��ِر ب��أَه��ل تَ��َش��بَ��ْه��ُت ق��ال:
ض��ائ��ع��ا ال��ق��ل��ي��ُل ق��رب��ان��ي يَ��ك ل��م ج��ائ��ع��ا إِل��ي��ه ال��ل��ه َه��َدى ف��ِإْن
ل��ِك ال��ل��ُه ب��اَرك ال��ُق��ِط��ي��ه. ق��ال: ��ِك ال��تَ��ن��سُّ أَخ��ا ي��ا ف��ُج��ْدل��ى ق��ال��ت:
ال��ِم��نْ��ق��ار ف��ي ال��ع��ص��ف��وِر وَم��ْص��َرُع ال��ق��اِري ن��ار ال��ف��خِّ ف��ي ف��َص��ِل��يَ��ْت
ب��األَس��رار: ال��ع��ارِف م��ق��ال��َة ل��ألَغ��راِر ت��ق��ول وه��تَ��َف��ْت
ص��يَ��اِد!» م��ن ال��زُّه��ِد ث��وِب تَ��ح��َت ك��م ��اِد ب��ال��زُّهَّ تَ��غ��تَ��رَّ أَن «إِي��اَك

اْلبُوم ربَّاَها التي اْلبَالَبُل

الثانية. الطبعة هذه يف زيدت 2
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َواْلُعْصُفوَرة يَّاُد الصَّ

ون��اج��اه��ا ف��ن��اَج��تْ��ُه، ال��طُّ��يُ��وَر، أَْص��ب��ى وَم��ْن ال��زََّم��اِن ُس��ل��ي��م��اَن أَّن أُنْ��ِب��ئْ��ُت
يَ��رع��اه��ا ِل��ل��بُ��وِم — ع��ن��َده ِل��ح��رم��ٍة ي��ـ��ؤدب��ـ��ه��ا — ـً��ا ي��ـ��وم�� بَ��الب��َل��ُه أُع��َط��ى
أَف��واه��ا ال��طَّ��يْ��ِر أَْع��َص��ى وْه��َي ف��أَق��ب��َل��ْت ُرؤيَ��تَ��ه��ا األي��اِم ِم��َن ي��وًم��ا واش��ت��اق
َش��ك��واه��ا ال��ل��ِه ن��ب��يَّ تَ��بُ��ثَّ ب��أَْن ل��ه��ا اق��ِت��َداَر ال ح��ت��ى ، ال��ِع��يُّ أَص��ابَ��ه��ا
داواه��ا ب��ال��ذَّب��ِح أَن��ه ل��و وودَّ َغ��َض��ٌب دائ��ه��ا م��ن س��يِّ��َده��ا ف��ن��اَل
وم��واله��ا: ِل��م��ْوالُه ي��ق��وُل ع��ن��ه��ا، ُم��ْع��تَ��ِذًرا ال��م��ع��ُه��وُد ال��ُه��ْده��ُد ف��ج��اءَه
ربَّ��اه��ا ال��ش��ْؤِم بُ��وَم ول��ك��نَّ ُخ��ْرًس��ا، َولِ��َدْت وال ت��خ��َرْس، ل��م ال��ل��ِه ب��الِب��ُل

اْلبََلدي َجاُج َوالدَّ اْلهنْديُّ يُك الدِّ

ط��ري��ِف ل��ه��ا ب��ي��ٍت ِف��ي تَ��خ��ِط��ُر ال��رِّي��ِف َدج��اج م��ن ِض��ع��اٌف بَ��ي��نَ��ا
��يْ��ف ال��ضَّ ق��ي��اَم ال��ب��اب ف��ي ف��ق��ام ال��ُع��ْرِف ك��ب��ي��ُر ِه��نْ��ِدي ج��اءَه��ا إِذ
م��ك��ُروه��ا أَب��ًدا أَراه��ا وال ال��ُوُج��وه��ا ذي ال��ل��ُه ح��يَّ��ا ي��ق��وُل:
ب��ال��ع��ْدِل بَ��ي��نَ��ك��م وأَق��ض��ي ي��وًم��ا، ف��ض��ل��ي ف��ي��ك��م أَن��ُش��ُر أَت��يْ��تُ��ك��م
وال��م��ن��اُم ال��م��اءُ، إِال ، ع��ل��يَّ ح��راُم ِع��ن��َدُك��ُم م��ا وك��لُّ
ال��ُع��شِّ ب��اَب ِل��ل��ع��ل��ِج وف��ت��ح��ت ال��طَّ��يْ��ِش داءُ ال��دَّج��اَج ف��ع��اوَد
ودي��ِك ف��ْرخ��ٍة ِل��ك��لِّ ي��دع��و ال��م��ل��ي��ِك ج��ْول��َة ف��ي��ه ف��ج��اَل
ال��ج��دي��َدْة ب��داِرِه ُم��م��تَّ��ًع��ا ��ع��ي��َدْه ال��سِّ ال��ل��ي��ل��َة ِت��ل��َك وب��اَت
وال��ه��واِن ب��ال��ذِّل��ِة ت��ح��ل��ُم أَم��اِن ف��ي ال��دَّج��اُج وب��ات��ِت
األَش��ب��اُح ن��وِرِه م��ن واق��ت��بَ��س��ْت ال��ص��ب��اُح ت��ه��لَّ��َل إِذا ح��ت��ى
ال��َم��ل��ي��ُح! م��ن��زل��ي داَم ي��ق��وُل: ال��ف��ص��ي��ح ص��اح��بُ��ه��ا ب��ه��ا ص��اَح
ال��َغ��ش��وم ص��ي��ح��ِة م��ن م��ذع��وَرًة ال��َم��ش��ئ��وِم نَ��وِم��ه��ا م��ن ف��ان��تَ��ب��ه��ْت
ب��يِّ��ن��ا! غ��دًرا وال��ل��ِه َغ��َدْرت��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ش��روَط ِت��ل��َك م��ا ت��ق��وُل:
َح��ْم��ق��ى؟! ي��ا ال��َع��َم��ى ه��ذا م��ا وَق��ال: اس��ت��ل��ق��ى ح��ت��ى ال��ِه��نْ��ِديُّ ف��َض��ِح��ك
ال��ب��اِب! ف��ت��ِح ق��ب��َل ه��ذا ك��ان ق��د األَرب��اِب؟ أَْل��ُس��َن م��ل��ك��تُ��ْم م��ت��ى

اْلَمْهُجوُر واْلَغديُر اْلُعْصُفوُر
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األَل��ف��اف ف��ي ال��غ��اِب ت��ح��َت غ��اب ق��د ص��اِف ب��م��ج��ًرى ع��ص��ف��وٌر أََل��مَّ
يُ��َرى أَو ع��ن��ه، يُ��س��َم��َع أَن خ��ش��يَ��َة ال��ث��رى ي��دِري ال ح��ي��ُث م��ن ال��ثَّ��َرى يَ��س��ق��ي
ِل��س��اِن��ه م��ن ��ن��ي��ُع ال��صَّ وَح��رََّك إِح��س��اِن��ه م��ن ال��ع��ص��ف��وُر ف��اغ��تَ��َرَف
ال��َع��ْرِض ي��وَم ال��ك��ْوث��ِر وُم��خ��ِج��َل األَرِض ُع��ي��وِن ن��وَر ي��ا ف��ق��اَل:
واإلِم��ك��ان��ا؟ ال��م��ك��اَن ِل��يَ��ْع��ِرَف اإلِن��س��ان��ا أُْرِش��َد أَن ف��ي ل��َك ه��ل
ش��ك��ْرُت؟ ك��م��ا ال��ف��ض��َل وي��ش��ك��َر ن��ظ��ْرُت ال��ذي ال��خ��يْ��َر ف��ي��ن��ُظ��َر
ال��نِّ��ي��ل؟ ح��دي��َث ال��ن��اَس وتُ��ن��ِس��َي ب��ال��ج��ِم��ي��ل تُ��ش��َه��َر أَن ل��ع��لَّ
ال��َم��ْغ��ُروِر ُم��ه��َج��َة يُ��ه��ِدي وق��ال ِل��ل��ُع��ص��ف��ور ال��غ��ِدي��ُر ف��ال��ت��َف��َت
آدِم اب��ِن ي��َد ال��ل��ُه ��ن��َك أَمَّ ال��ع��اَل��ِم دوَن ال��ش��اِك��ُر َّيُّ��ه��ا ي��أ
ال��خ��ب��ي��ث��ا ي��أُْخ��ذُ ول��ك��ْن يُ��ع��ِط��ي، — ال��ح��ِدي��ث��ا واف��َه��ِم ف��اس��م��ْع، — ال��نِّ��ي��ُل
ِل��ل��م��ه��ن��ِدس ال��ذِّك��ِر ك��لُّ وص��ار نُ��ِس��ي ال��ن��اُس أَب��ص��َرُه م��ا ُط��وِل م��ن
ال��ن��اس ع��ن��َد ال��م��ح��ِس��ن وق��ي��م��ُة ال��ن��اس��ي ِب��ُودِّ ال��َع��ه��ُد وه��ك��ذا
بَ��ع��َده��ا ع��نِّ��ي ي��س��أَُل ِل��َم��ْن ف��ق��ْل وِض��دَّه��ا ح��ال��ت��ي، َع��رف��َت وق��د
واس��ت��نَ��ر! وُص��وِف��ي، َص��اَف��ى، َم��ْن َس��ْع��َد ي��ا َظ��َه��ًر ف��ال��ن��ف��ُع ال��ن��اف��ُع خ��ِف��َي إِْن

اْلهنِْديَّة َواْلَعْقَربَُة النِّيليَُّة األَْفَعى

ال��َع��ق��َربَ��ْه وُخ��ب��ِث األَف��َع��ى َه��َوِس ف��ي ُم��ْس��ت��غ��َرب��ْه واق��ع��ٌة وه��ِذِه
ال��ج��م��ي��ِل ِب��ق��دِّه��ا ُم��ع��َج��بَ��ًة ال��نِّ��ي��ِل ب��ن��اِت م��ن أَف��َع��ى رأَي��ُت
ال��رَّاِج��ح��ا ال��ك��ب��ي��َر ال��ع��ق��َل وتَ��دَّع��ي ال��نَّ��اِص��ح��ا وت��ج��ف��و ال��ن��ْص��َح، ت��ح��تَ��ِق��ُر
األَوس��اخ م��َن َوْزنَ��يْ��ه��ا ت��ح��ِم��ُل ��ب��اِخ ال��سَّ َرب��ي��بَ��ة ل��ه��ا َع��نَ��ْت
ال��ِه��ن��ِد س��اح��راِت م��ن س��اح��َرًة — يُ��ج��دي وال��ِح��س��اُب — ف��ح��ِس��بَ��تْ��ه��ا
زال��ج ك��َس��ْه��م ِت��ل��َك وان��دف��ع��ت ال��وال��ِج ال��ُح��س��اِم م��ث��َل ف��ان��َخ��َرَط��ْت
َدْوَره��ا ��واِر ك��ال��سِّ ع��ل��ي��ه دارْت ُج��ْح��َره��ا أَب��َل��َغ��تْ��ه��ا م��ا إِذا ح��ت��ى
ال��َع��يْ��ش؟ ع��ُدوَّ ي��ا ال��ِف��َراُر أَي��َن وال��طَّ��يْ��ِش ال��َع��َم��ى أُمَّ ي��ا ت��ق��وُل:
ال��خ��روِج ف��ي ف��ال��ُه��ل��ُك ت��خ��ُرج��ي أَو ال��ولُ��وج ف��ي ف��ال��م��وُت ت��ِل��ج��ي إِن
ال��س��ك��وت ب��ذا األَف��ع��ى واغ��تَ��رَِّت ال��بُ��ي��وِت ط��ري��َدُة ف��س��ك��تَ��ْت
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ب��ُس��رَع��ْه َض��رَّتُ��َه��ا ف��خ��رَج��ْت ه��ْج��ع��ْه ال��ط��ري��ِق ع��ل��ى وه��َج��َع��ْت
ال��تَّ��ْل��داِغ ُم��ؤلِ��ِم ف��ي واس��تَ��ْرَس��ل��ْت ال��دم��اِغ ِذْرَوِة ف��ي ونَ��ه��ض��ْت
وب��ال��ثُّ��ب��ور ب��ال��وي��ل، ت��ص��ي��ُح ال��م��ذع��ور ك��ال��ح��ال��م ف��ان��ت��ب��َه��ت
ال��ع��ُدّوْه رأَس��ه��ا ع��ن ف��ن��زل��ت ال��ق��وْه ال��ف��ت��اِة م��ن وَه��ت ح��ت��ى
ف��ُع��ذرا ق��ْس��َوًة وَج��ْدِت وإِْن ص��ب��را ل��ل��بَ��الءِ، ص��ب��ًرا ت��ق��ول:
األَع��داءُ ف��ل��تُ��ْرك��ُب وه��ك��ذا ال��دواءُ وذا ال��داءُ، ف��رأُْس��ك
م��ن��ه ل��ق��ي��ت م��ا يَ��ل��َق��ى يُ��ْص��ب��ُح ع��ن��ه ون��اَم ال��َخ��ْص��َم َم��َل��َك َم��ْن
ع��ق��َرب��ْه ال��خ��ب��ي��َث ��وا س��مُّ ل��َم��ا ِم��نّ��ي ال��تَّ��ْج��ِربَ��ْه أَه��ُل أَب��ص��َر ال��ذي ل��وال

َواْلَجَواُد لُوِقيُّ السَّ

ال��ِق��ي��اْد َم��ُس��وُق ��يْ��ِد ال��صَّ إِل��ى وْه��َو ل��َل��ج��واْد م��رًَّة ��ل��وِق��يُّ ال��سَّ ق��ال
ال��ِوداد ف��ي ال��وف��ا ل��ي ت��ْدري ف��أَن��َت ال��ه��ن��ا رف��ي��َق ي��ا ل��ِي ق��ْل ب��ال��ل��ِه
ال��ِج��ه��اد؟ أَه��َل ��ي��ِر، وال��سَّ ��رى ال��سُّ أَه��َل ال��َف��ال أَه��َل ال��ب��ي��ِد، أَه��َل أَل��س��َت
واد؟ ك��لِّ ف��ي ال��ش��اِع��ُر ب��ه��ا ه��اَم ال��ت��ي ال��ص��ف��اِت َربَّ ت��ك��ْن أَل��ْم
ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ال��م��ش��ه��وُر ب��ه أَن��ا ق��ل��تَ��ه ال��ذي ك��ل ب��ل��ى، ق��ال:
ال��طِّ��راد وَج��دَّ ال��ص��يِّ��ُد، دع��ا إِذا ص��اِح��ب��ي ي��ا ب��الُ��َك ف��م��ا ق��ال:
ل��ل��ج��َواد ُخ��ِل��َق��ْت م��ا ال��ع��ص��ا إِنَّ س��يِّ��دي ع��ص��ا ف��تُ��ش��ك��ي��َك ت��ش��ك��و،
ال��ُف��ؤاد ض��ئ��ي��َل ال��رَّأِْس، ُم��ن��كَّ��َس س��اِئ��ٍل َع��َرٍق ف��ي وتَ��ن��ث��ن��ي
ان��ِق��ي��اد؟ أَيَّ ل��ل��م��اِل��ِك ي��ن��ق��اُد ص��اِب��ٌر أَب��ًدا ��ل��وق��يُّ ال��سَّ وذا
ال��رَّش��اد أَه��ل أَن��ظ��اُر ه��ك��ذا م��ا ال��نُّ��ه��ى ك��ب��ي��َر ي��ا م��ه��ال ف��ق��ال:
��داِد ال��سَّ ي��اذا س��ي��ق��اِن��َك َع��ْظ��ِم ف��ي ال ال��وح��ِش وف��ي ال��طَّ��يْ��ِر ف��ي ال��س��رُّ
ِش��داد ق��ادراٌت ال��بُ��ْط��وَن إِّن ال��ه��وى ك��ان ح��ي��ُث إِال ال��رِّْج��ُل م��ا
ال��ب��الد؟ م��ئ��ات ال��َح��بِّ إِل��ى تَ��ط��وي َض��ْع��ِف��ه��ا ع��ل��ى ال��طَّ��يْ��ر تَ��رى أََم��ا

اْلبَيْت َوَفأَُر اْلَغيْط َفأَُر
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ال��ِف��ي��راِن! ع��ل��ى ب��اب��ن��يْ��ه��ا تَ��ِت��ي��ُه ال��ِغ��ي��ط��اِن ف��أَْرُة ك��ان��ْت يُ��ق��اُل:
ال��خ��يْ��ِط ف��وَق ال��م��ْش��َي وَع��لَّ��َم��تْ��ه ال��َغ��يْ��ِط نُ��وَر األَك��بَ��َر ��ِت َس��مَّ ق��د
وال��ُخ��روج��ا ال��دُّخ��وَل وأَت��َق��َن وال��ُم��ُروج��ا ال��ِغ��ي��اَض ف��َع��َرف
ه��ن��اءِ ف��ي ك��ال��ف��الِح وع��اش ك��اآلب��اءِ ال��ِح��ْرف��ِة ف��ي وص��اَر
��ي تُ��َس��مِّ ب��م��ا ف��اح��ت��اَرْت ب��ال��ِك��بْ��ر، األُمِّ ق��ل��ُب ��غ��ي��ُر ال��صَّ وأَت��َع��َب
ال��ع��ْص��ِر ف��أُْر — أُمُّ ي��ا — ألَن��ن��ي ال��ق��ْص��ِر ب��ن��وِر ��ي��ن��ي س��مِّ ف��ق��ال
ط��ري��ق ول��ه ط��ري��ُق، ف��ل��ِي ��ق��ي��ُق ال��شَّ ي��ر ل��م م��ا أَرى إِن��ي
ال��ك��رار إِل��ى ال��رَّف م��َن وثْ��بً��ا ال��ـ��داِر ب��ـ��ع��ـ��َد ال��ـ��داَر ألَْدُخ��ـ��َل��ـ��نَّ
َم��رام��ي — ال��م��ن��ى ك��لَّ ي��ا — ون��ل��ُت أَق��دام��ي ثَ��بَ��تَ��ْت إِن ل��ع��لَّ��ن��ي
زي��ِت أَو ُج��بْ��نَ��ٍة، أَو ع��س��ٍل، م��ن ال��ب��ي��ِت ف��ي أَرى ب��م��ا آت��ي��ك��م��ا
��ْه تَ��ُض��مُّ َوْج��ِده��ا م��ن وأَق��بَ��َل��ْت ��ْه أُمُّ ال��ص��غ��ي��ِر ع��ل��ى ف��ع��َط��َف��ْت
ال��بُ��ي��وِت ُظ��ل��م��َة ع��ل��ي��َك أَخ��ش��ى — ال��ق��وِت ق��ت��ي��ل ي��ا — إِن��ي ت��ق��وُل:
ف��الَّح��ا ِم��ث��َل��ه ت��ك��ون أَن ف��ي ال��ف��الح��ا رأَى ق��د أَب��وَك ك��ان
ال��رح��م��ِن ِذّم��ِة ف��ي ف��ِس��ْر ال، أَو َج��ن��اِن��ي تُ��ِرْح أَوص��ى ِب��م��ا ف��اع��م��ْل
َخ��ِرف��ا ق��د ِب��ذا ق��ال م��ن وق��ال: ال��ِك��ِت��َف��ا وه��زَّ ال��ف��أُْر، ف��اس��ت��ض��َح��ك
ت��ك��تُ��م��ا أَن ع��ل��ى األُمَّ وع��اه��َد ��م��ا َص��مَّ ع��ل��ي��ه ِل��م��ا م��ض��ى ث��م
ش��م��َع��ْه أَو ف��ِم��ه، ف��ي وُج��بْ��ن��ٌة َج��ْم��َع��ْه ي��وِم ك��ل ي��أْت��ي ف��ك��ان
األَم��ر وش��اَع ، ال��لِّ��صُّ وُع��ِرف ال��ش��ه��ُر وج��اءَ ال��ش��ه��ُر، َم��ض��ى ح��ت��ى
ال��ذَّنَ��ب��ا؟ خ��لَّ��ي أَي��َن ف��س��أََل��ت��ه: ُم��ْض��َط��ِرب��ا ��ه أُمَّ ي��وًم��ا ف��ج��اءَ
ذََه��ِب ال��ش��ه��ِد وف��ي َغ��اَص، ق��د ال��ش��ه��ِد ف��ي َع��ج��ْب م��ن ب��ال��ف��ق��ي��ِد ل��ي��َس ف��ق��ال:
األَرُج��ل إِح��دى ف��ْق��د يُ��داري م��ن��ه��ا َخ��َج��ِل ف��ي ث��ان��ي��ًة وج��اءَه��ا
ال��م��ع��ال��ي ف��ي أَع��رج ص��يَّ��َرنِ��ي ع��ال��ي أَِص��بْ��ُه ل��م رفٌّ ف��ق��ال:
ال��زي��ارْة ف��ي ال��ع��ادَة أَخ��ل��َف ق��د ال��ف��ارْه اب��ُن ال��ث��ال��ث��ِة ف��ي وك��ان
َع��َج��ل ع��ل��ى ل��ه األُمُّ وس��ارت واش��ت��ع��ْل ع��ل��ي��ه، ال��ق��ل��ُب ف��اش��ت��َغ��َل
َس��ْح��ق��ا ال��ِع��ظ��اُم م��ن��ه ُس��ِح��َق��ت ق��د ُم��ْل��َق��ى ال��ط��ري��ِق ف��ي ف��ص��اَدَف��ت��ه
ف��ت��اه��ا! َق��ت��ل��ت ال��م��ع��ال��ي إِن واَه��ا! وص��اح��ْت: األُم، ف��ن��اح��ِت

اْلَخاِدم َونُُدور اْلِغْربَاِن َملُك
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أَِري��ْك ال��ك��ب��رى ال��ن��خ��ل��ِة ف��ي ول��ه َم��ِل��ي��ْك ال��ع��ص��ِر ف��ي ِل��ل��غ��رب��اِن ك��اَن
ال��ُع��ه��ود أًص��ح��اِب ال��ُم��ل��ك ِل��ص��غ��اِر وُم��ه��وْد وِخ��ْدٌر، ، ك��رس��يٌّ ف��ي��ه
ال��ح��اِزُم األَم��ي��ُن ال��ب��اِب ف��ي وْه��َو ال��خ��اِدُم ن��دوُر ي��وًم��ا ج��اءَُه
ال��ن��اِص��ِح��ي��ْن تُ��ِح��بُّ م��اِزْل��َت أَن��ت ال��ص��اِل��ح��ي��ْن ال��م��ل��وِك ف��ْرَع ي��ا ق��ال:
ال��ُج��دور ف��ي ودبَّ��ْت ال��ق��ص��َر، ج��ازْت ت��دوْر ال��ق��ص��ِر ع��ل��ى ك��ان��ت ُس��وس��ٌة
أَْش��راِك��ه��ا ف��ي نَ��ه��ِل��َك أَن ق��ب��َل إِه��الك��ه��ا ف��ي ال��ِغ��رب��اَن ف��اب��َع��ث
وق��ال: ال��خ��ي��ِر، خ��اِدَم أَدنَ��ى ث��م ال��َم��ق��ال ه��ذا م��ن ��ل��ط��اُن ال��سُّ َض��ح��َك
ال��ري��اح َغ��الَُّب ال��م��ن��ق��اِر، ذو أَن��ا ال��َج��ن��اح ال��ض��اف��ي ��ْوَك��ِة ال��شَّ َربُّ أَن��ا
ب��انُ��دور! ت��ح��ت��ي أب��ص��ر ال أَن��ا األُم��ور» ه��ِذي ف��ي أَن��ظ��ُر ال «أَن��ا
ِخ��ص��اْم وال��ن��خ��ِل ال��ري��ِح ب��ي��َن ق��ام ع��اْم ب��ع��َد ع��اٌم ك��ان ��ا ل��مَّ ث��م
ق��ل��ُع��ه��ا س��ه��الً ل��ل��رِّي��ِح ف��ب��دا ِج��ذع��ه��ا أَق��وى ال��ن��خ��ل��ُة وإِذا
��ري��ر ال��سَّ وان��ق��ضَّ ال��دي��واُن، َوَه��َوى ال��ك��ب��ي��ر ك��ال��تَّ��لِّ ِل��ألَرِض َف��َه��َوْت
ي��ق��ول: ال��غ��ال��ي خ��ادَم��ُه ودع��ا ال��َم��ه��ول ال��َخ��ْط��ُب ذا ��ل��ط��اَن ال��سُّ ف��ده��ا
ال��ري��اح؟ ف��ي��ن��ا ف��ع��َل��ْت م��ا تَ��رى م��ا ب��ال��ص��ي��اح أَس��ِع��ْف ال��خ��ي��ِر، نُ��دوَر ي��ا
األُم��ور»! ه��ِذي ف��ي أَن��ُظ��ر ال «أَن��ا نُ��دور تَ��س��أَل ال م��والَي، ي��ا ق��ال:

َواْلِخنْزير َواْلِعْقُد الظَّبُْي

ال��س��م��اءِ إِل��ى ال��رأَْس ف��رف��ع ال��م��اءِ ف��ي ص��ورتَ��ُه رأَى ظ��بْ��ٌي
ال��نَّ��ِض��ي��ِد ال��ل��ؤل��ِؤ ِب��ِع��ق��ِد ِزنْ��ُه ال��ج��ي��ِد ه��ذا خ��اِل��َق ي��ا وق��ال
تُ��م��نَ��ح��ا ل��ن م��ا ال��ظَّ��بْ��ُي ذا ي��ا ط��ل��بْ��َت ُم��ف��ص��َح��ا ي��ق��وُل ال��م��اءَ ف��س��ِم��َع
َم��زي��دا ل��ه ال��ح��س��ِن ف��ي يُ��ب��ق ل��م ال��ِج��ي��دا ه��ذا أَع��ط��اَك ال��ذي إِّن
ال��بُ��ح��ور م��ن ال��دُّر ي��خ��رج ل��م ال��نُّ��ح��وِر ع��ل��ى ُح��س��نَ��ُه أَن ل��و
ال��آلل��ي إِل��ى ش��وًق��ا وزادُه ال��م��ق��اِل ِب��ِذي ال��ظ��بُ��ي ف��اف��ت��تَ��ن
يَ��ه��ي��م ال��َف��ال ف��ي ده��ًرا ف��ع��اش ال��س��ق��ي��ُم ف��ُم��ُه يَ��ن��ل��ُه ول��م
وال��ط��ع��ام ال��نَّ��وِم ِط��ي��ِب وه��ْج��ِر ال��ُه��ي��اِم ف��ي ال��ع��م��ُر ��ى تَ��ق��ضَّ ح��ت��ى
وض��رَّه ن��ف��َع��ُه إِل��ي��ه يَ��ش��ك��و م��رَّْه ذاَت ال��م��اءِ ن��ح��َو ف��س��اَر
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ال��ظ��الم ف��ي ال��دَّي��ِر راع��ي أَق��ب��َل ال��ك��الم ف��ي ال��ج��اراِن وب��ي��ن��م��ا
تُ��ن��ي��ر ِق��الدٌة ِج��ي��ِدِه ف��ي ِخ��ن��زي��ُر م��ش��ى ح��ي��ُث ي��ت��بَ��ُع��ه
��ِك ال��شَّ ان��ج��الءِ ب��ع��ِد م��ن وق��ال يَ��ب��ك��ي ل��ذاَك ال��ظ��بْ��ُي ف��ان��َدَف��ع
اآلم��ال س��وى ال��ع��م��ِر آف��ُة م��ا ال��ض��الِل س��َوى ال��س��ع��ي آف��ُة م��ا
ال��ِخ��ن��زي��ر إِل��ى ال��ِع��ق��ُد س��ع��ى ل��م��ا ال��ق��دي��ر ال��م��ِل��ِك ق��ض��اءُ ل��وال
ح��ال ش��رُّ ال��ش��ي��ِخ ح��اُل وق��ال: ال��غ��زال إِل��ى ال��م��اءُ ف��ال��ت��ف��َت
م��وِْع��َظ��ْه َح��ِف��ْظ��َت ل��و ُع��م��ًرا ح��ِف��ْظ��َت ُم��وِق��ظ��ْه ال��س��ن��ي��َن إِن َع��َج��ٌب؛ ال

اْلحَمار َوُخْطبَُة األََسِد َعْهِد َويلُّ

األَن��ج��اِل ِل ب��أَوَّ ��ًرا ُم��ب��شِّ األَش��ب��اِل أَب��ي داِع��ي َدَع��ا ��ا ل��مَّ
ل��ل��َه��ن��اءِ ال��م��ج��ل��ُس وان��ع��َق��د وال��س��م��اءِ األَرِض س��ب��اُع س��َع��ْت
ان��ي وال��دَّ ب��ه��ا ل��ل��ق��اص��ي األَرِض ف��ي ب��األَم��اِن ال��م��رس��وُم وَص��َدَر
ِم��ن��ق��ار وذي ُص��وٍف ذي ك��لِّ م��ن ال��دار ص��ح��ُن ب��ال��ذيُ��وِل ف��ض��اَق
ال��َم��ع��يَّ��ْه ف��ي ال��لَّ��يْ��ث م��ن��ادي ن��ادى ال��ج��م��ع��يَّ��ْه اس��ت��ك��م��َل��ِت إِذا ح��ت��ى
ل��ألَم��ي��ر؟ ال��ع��م��ر ب��ط��ول ي��دع��و خ��ب��ي��ِر م��ح��ِس��ٍن خ��ط��ي��ٍب م��ن ه��ل
ب��ال��م��ق��ام ي��ل��ي��ُق م��ا وق��ال ال��س��ام��ي ال��م��ش��ي��ُر ال��ف��ي��ُل ف��نَ��ه��َض
ج��ري��ر ذا ق��ي��َل: ح��ت��ى يُ��ن��ش��ُد، ال��س��ف��ي��ُر ال��ثَّ��ْع��َل��ُب ت��اله ث��م
نُ��واِس! أَب��ا أَح��س��ن��َت ف��ق��ي��َل: ال��ك��اِس م��دي��ُر ال��ق��رُد وان��دف��َع
ال��ع��ش��ي��ره يُ��ش��رَِّف أَن ي��ري��ُد ب��ال��ع��ق��ي��َره ال��ِح��م��اُر َ وأَْوم��أ
ال��ح��م��ي��ر!.. إِل��ى ال��ع��ص��ا وب��اع��ِث ال��ش��ع��ي��ِر خ��اِل��ِق ب��اس��ِم ف��ق��ال:
ال��َم��ه��ِد ف��ي ِرْع��َدِت��ه م��ن ف��م��اَت ال��َع��ه��ِد ولِ��يَّ ��وُت ال��صَّ ف��أَزع��ج
واألظ��ف��ار األَن��ي��اِب ب��ُج��م��ل��ِة ال��ِح��م��اِر ع��ل��ى ال��ق��وُم ف��ح��َم��َل
ب��ال��م��س��ك��ي��ن: ال��ت��ع��ري��ِض ف��ي ف��ق��ال ِل��ل��ت��أب��ي��ِن ال��ثَّ��ع��ل��ُب وان��تُ��دَب
ح��م��ارا! وم��ض��ى ِح��َم��اًرا ع��اَش ق��راَرا ل��ه ال��ل��ُه َج��َع��ل ال

واْلِعْجل والثَّْعَلُب األََسُد
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أَم��ي��ْن غ��يْ��ٍط ع��ل��ى ب��ال��ق��رِب ك��ان س��م��ي��ْن ع��ج��ٍل إِل��ى ال��لَّ��يْ��ُث ن��ظ��َر
ال��ن��ف��ي��س يُ��ْص��ب��ي��ه��ا األَن��ف��ُس وك��ذا ال��رئ��ي��س ن��ف��ُس ل��ح��م��ه م��ن ف��اش��تَ��ه��ْت
ال��غ��زل! ذاك أَو ال��م��ح��ب��وُب، رأُْس��َك االح��ت��ي��ال ذا ي��ا ل��ل��ث��ع��ل��ِب: ق��ال
ال��ج��ل��ي��ل ل��ألَْم��ِر ال��ح��اِل ف��ي وم��ض��ى ال��ط��وي��ل وال��ُع��م��ِر ��ع��ِد ب��ال��سَّ ف��دع��ا
ال��س��الم ف��أَه��داُه ال��ع��ج��َل ف��رأَى ال��ظ��الم َج��نَّ وق��د ال��َغ��يْ��َط وأَت��ى
ال��غ��زي��ر وال��ب��رِّ ال��ع��ف��ِو أَه��ُل أَن��ت ال��وزي��ْر ال��م��ْول��ى يَ��أَيُّ��ه��ا ق��ائ��الً:
األَس��د َم��والن��ا ع��ن��َد ب��ي ف��وَش��ى ال��َح��َس��د ق��ت��ل��ي ع��ل��ى ال��ذِّئ��َب َح��م��َل
��ف��ي��ع! ال��شَّ ِن��ع��َم ي��َزل ل��م ف��ي��ن��ا وْه��َو ال��رف��ي��ع ال��ج��اِه ع��ل��ى ف��ت��راَم��يْ��ُت
ال��ح��دي��ث ش��رِح ع��ن ي��س��أَُل ودن��ا ال��خ��ب��ي��ث ح��اِل م��ن ال��م��غ��روُر ف��ب��ك��ى
م��ات؟ األَف��ي��اِل أَب��ا م��والن��ا أَّن ��ف��ات ال��صِّ ي��اُح��ْل��َو تَ��ج��ه��ُل ه��ل ق��ال:
ال��ك��ث��ي��ر وال��ِح��ذِق ال��ح��ك��م��ِة م��وط��َن ال��ك��ب��ي��ر ال��رأْس ف��ي ��ل��ط��اُن ال��سُّ ف��رأَى
يُ��ذخ��ر رك��نً��ا ال��ُم��ل��ِك وألَْم��ِر يُ��س��تَ��ْوَزُر َم��ن خ��يْ��َر ورآك��م
ال��ي��ه��ود وَم��ع��ب��وِد آِب��ي��َس م��ث��ل ال��ُج��دود ب��ي��ن ل��ك��م ع��دُّوا ول��ق��د
ال��خ��ط��ي��ر ال��س��ام��ي ال��م��ل��ِك ي��م��ي��ن ع��ن س��ِري��ر ل��م��ع��ال��ي��ك��م ف��أَق��اَم��وا
ه��ن��اك ال��ع��ال��ي ��ي��ِد ال��سَّ ان��ت��ظ��ار ف��ي ل��ذاك وال��وح��ُش ال��ط��ي��ُر واس��تَ��ع��دَّ
وال��س��روْر إِل��ي��ك��م األُن��ُس وان��تَ��ه��ى األُم��وْر ب��أَع��ب��اءِ ُق��م��ت��ْم ف��ِإذا
واألَم��ان م��ن��ه ال��َع��ْف��َو ل��ي واط��ل��ب��وا ال��زم��ان ُس��ل��ط��اِن ع��ن��َد ب��رِّئُ��ون��ي
ال��م��س��ت��ط��ي��ع ج��ه��َد ال��ُم��نْ��ِع��َم أَخ��ُدُم ال��ُم��ط��ي��ع ال��ع��ب��ُد أَن��ن��ي وك��ف��اك��م
تُ��ن��ال! ال ج��اري، ال��ي��وِم ُم��ن��ذُ أَن��ت وق��ال: ق��ْرن��يْ��ِه، ال��ِع��ج��ُل ف��أََح��دَّ
َرف��ي��ق ب��ي ل��ديْ��ِه يَ��ْش��ق��ى ال أَن��ا ال��ط��ري��ق ال��ل��ي��ِث إِل��ى ل��ي واك��ش��ف ف��اْم��ِض
ل��ل��َح��ي��اه وه��ذا ال��م��وِت، إِل��ى ذا ل��ل��َف��اله تَ��وٍّا ال��ِخ��الِِّن ف��َم��ض��ى
ب��ال��يَ��س��ي��ر م��ن��ه ال��ث��ع��ل��َب وح��بَ��ا ال��وزي��ر ال��ل��ي��ُث اب��تَ��ل��َع وُه��ن��اك
ي��ق��وْل: ال��َف��ْخ��ر َح��ْل��بَ��ِة ف��ي وج��رى ال��ُع��ج��وْل ط��ي��ِش م��ن ي��ض��ح��ُك ف��ان��ث��ن��ى
ك��ب��ي��را رأٍْس ذي ك��لُّ ف��َف��داه ال��ص��غ��ي��ر ب��ال��رأِس ال��ث��ع��ل��ُب س��ِل��َم

َواْلفيُل اْلقْرُد
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ال��تَّ��ْع��وي��ِق م��ن َخ��وًف��ا ُم��ه��رِوالً ال��طَّ��ري��ِق ع��ل��ى ال��ف��ي��َل رأَى ق��ِرٌد
ِع��ل��م��ا ش��يءٍ ك��لَّ يُ��ْح��ِص��ي يُ��ري��د أَع��م��ى ن��ص��َف ال��ِق��رُد ذاك وك��ان
ال��ِج��ب��اِل ِب��ُم��ْخ��ِج��ِل وَم��ْرح��بً��ا األَه��واِل ب��أَب��ي أَه��الً ف��ق��ال:
ال��َوس��ي��م��ا ُح��ْس��نَ��ك أَش��اه��ْد ف��ِق��ف ال��ع��ِظ��ي��م��ا رأََس��َك ءُوُس ال��رُّ تَ��ف��ِدي
ال��ج��ل��دا! وأَب��ه��ى ال��َع��ْظ��َم وأَل��َط��ف ا ال��َق��دَّ ه��ذا أَظ��رَف م��ا ل��ل��ِه
ال��ِغ��رب��اِل! دائ��رُة ك��أَن��ه��ا االس��ِت��رس��اِل ِف��ـ األذَْن وأَم��َل��َح
ِص��ب��اه��ا! ف��ي ال��ن��خ��ل��ُة ك��أَن��ه ت��اَه��ا ح��ي��ن ال��ُخ��رط��وَم وأَح��َس��َن
ان��ِب��س��اٌط ُرك��وِب��ه ف��ي ل��ل��ن��ْف��ِس ال��ِب��س��اُط ه��و ال��ع��ال��ي وَظ��ه��ُرك
��ع��ود ب��ال��صُّ ال��ش��اِع��َر وأََم��َر ال��ُس��ع��وِدِ م��ن ال��ف��ي��ُل ف��ع��دَّه��ا
م��ك��ان م��ن يَ��ب��َق ل��م إِذا ح��ت��ى تَ��َواِن ب��ال ال��ظَّ��ْه��ر ف��ي ف��ج��اَل
يَ��خ��بُ��ُر ف��ي��ه األص��بُ��َع وأَدَخ��َل يُ��ذك��ُر ال ال��ذي ال��ش��يءِ ع��ل��ى أَوف��ى
ب��ال��ذَّنَ��ْب وص��اَل ال��ثَّ��ْق��َب، وض��يَّ��َق واض��َط��رْب ال��بَ��ع��وَض، ال��ف��ي��ُل ف��ات��َه��م
ال��ك��ري��م��ه ب��أُخ��ِت��ه��ا ف��ل��ِح��َق��ْت ال��س��ل��ي��م��ه ع��ل��ى ال��ض��رُب ف��وَق��َع
ال��ُم��ص��اِب م��ن ال��ف��ي��ِل إِل��ى ي��ش��ك��و اك��ِت��ئ��اِب ذا ال��ب��ص��ي��ُر2 ون��زل
ال��س��الم��ه ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د ل��ل��ن��دام��ه ُم��وِج��َب ال ف��ق��ال:
وق��اءُ ل��ن��ف��ِس��ه ال��َع��َم��ى ف��ف��ي ال��داءُ ه��ذا ع��ي��ن��يْ��ه ف��ي ك��ان م��ن

َواْلُغَراُب اُة الشَّ

ال��ف��ط��ي��ُم ع��ن��ه��ا غ��اَب ق��د ب��ش��اٍة ال��ُغ��راُب َم��رَّ
ك��ِل��ي��م: م��ن��ه��ا وال��ق��ل��ُب ج��ار وال��دم��ُع ت��ق��وُل
تَ��دوم؟ ه��ل وواِح��ِدي، اب��ِن��ي ي��ا ِش��ْع��رَي ي��ال��يْ��ت
أَُروم؟ م��ا ع��ل��ى غ��ًدا ب��َج��نْ��ب��ي ت��ك��وُن وه��ل
أَل��ي��م ع��ذاٌب ه��ذا س��ع��ٍد أُمَّ ي��ا ف��ق��ال:
وُم��ق��ي��م ُم��ق��ِع��ٌد ـ��ُر وال��ِف��ك��ـ ال��َغ��ِد، ف��ي ف��كَّ��رِت
ع��ظ��ي��م وُش��غ��ٌل ت��ك��ف��ي، ُخ��ُط��وٌب ي��وٍم ل��ك��لِّ
ال��ذَِّم��ي��م ال��نَّ��ِع��يُّ أَت��ى ي��ه��ِذي ُه��َو وب��ي��ن��م��ا
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َه��ش��ي��م م��ن��ه وال��َع��ظ��ُم س��ْع��ًدا َخ��لَّ��ْف��ُت ي��ق��ول:
ال��ك��ري��م أَب��وه رأَى ق��د م��ا ال��ذِّئْ��ِب م��َن رأَى
تَ��ه��ي��م: ولَّ��ْت ح��ي��ن م ل��ألُ ال��بَ��يْ��ِن ذو ف��ق��ال
م��ع��ص��وم ل��س��انُ��ه ن��ب��يُّ ال��ح��ك��ي��َم إِن
ُه��م��وم؟ ي��وٍم ل��ك��ل ت��وا ل��ِك أَق��ْل أَل��م
ق��دي��م ال��ك��الُم ه��ذا ول��ِك��ْن ص��َدق��َت، ق��ال��ت:
َم��ش��وم ال��ُغ��راب وْج��ُه ق��ال��وا: َق��ْوم��َي ف��إن

َواْلِفيُل األََراِنب ُة أُمَّ

ِب��ج��اِن��ِب ال��ثَ��رى م��ن أََخ��ذَت ق��د األَراِن��ِب ��َة أُمَّ أَن يَ��ح��ك��ون
وال��ح��ري��ِم ال��ِع��ي��اِل وَم��ْوئِ��ِل ال��ك��ري��ِم ب��ال��وط��ِن واب��تَ��ه��َج��ت
ت��م��زي��ق��ا أَص��ح��ابَ��ن��ا ُم��م��زًِّق��ا ط��ري��َق��ا ل��ه ال��ف��ي��ُل ف��اخ��ت��اَره
ال��تَّ��ج��ري��ب ُص��وِف��ه ُج��لَّ أّذَه��َب ل��ب��ي��ُب أَرن��ٌب ف��ي��ه��م وك��ان
وك��ات��ب وش��اع��ٍر، ع��اِل��ٍم، م��ن األَران��ِب َم��ع��َش��ر ي��ا ب��ه��م: ن��ادى
��ع��اف ال��ضِّ ق��ّوُة ف��االت��ح��اُد ال��ج��اف��ي ال��َع��ُدوِّ ِض��دَّ اتَّ��ِح��دوا
راي��ه ل��الج��ت��م��اِع وع��ق��دوا رايَ��ْه ُم��س��تَ��ْص��ِوب��ي��ن ف��أَق��بَ��ل��وا
َح��داث��ه وال راَع��ْوا، َه��َرًم��ا ال ث��الث��ه ب��ي��ِن��ه��م م��ن وان��ت��خ��ب��وا
ال��ف��ْض��ل ِس��نَّ ذاك ف��ي واع��تَ��ب��روا ال��ع��ق��ِل ك��م��اِل إِل��ى ن��ظ��روا ب��ل
ال��ص��واب ذا ال��رأَْي إِّن ف��ق��ال: ل��ل��ِخ��ط��اب ُل األَوَّ ف��ن��ه��ض
ال��َغ��ش��وم أَذى م��ن ن��س��ت��ري��َح ك��ي ال��ُخ��رط��وِم ل��ذي األَرُض تُ��تَ��رَك أَن
األَه��وال أَب��ي م��ن أََض��رُّ ه��ذا ال��َغ��وال��ي: األَران��ُب ف��ص��اَح��ت
ال��ف��نِّ ش��ي��َخ ال��ث��ع��ل��ِب ف��ي أَع��َه��ُد إِن��ي ف��ق��ال: ال��ث��ان��ي ووث��َب
خ��دم��ت��ه ج��زاءَ اث��نْ��ي��ِن وي��أخ��ذ ب��ِح��ك��م��ِت��ْه يُ��ِم��ّدن��ا ف��ل��ن��ْدُع��ه
ب��ال��ع��دوِّ ال��ع��دوُّ يُ��دف��ُع ال ��ُم��وِّ ال��سُّ ص��اح��َب ي��ا ال ف��ق��ي��ل:
األَق��واِم م��ع��اِش��َر ي��ا ف��ق��ال: ل��ل��ك��الِم ال��ث��ال��ُث وان��تَ��َدَب
ُه��وَّة ال��ط��ري��ق ع��ل��ى اح��ِف��روا ث��م ق��وَّْه ف��االج��ِت��م��اع اج��ت��ِم��ع��وا؛
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ش��روِره م��ن ال��ده��َر ف��ن��س��تَ��ري��ُح م��روِره ف��ي ال��ف��ي��ُل إِل��ي��ه��ا ي��ه��وي
ال��ف��ي��ل ع��ق��َل األَرن��ُب أَك��َل ق��د ال��ج��ي��ِل ب��ع��َد ال��ج��ي��ُل ي��ق��وُل ث��م
ف��أَح��َس��ن��وا َف��ْوِره��م، م��ن وع��م��ل��وا واس��تَ��ْح��َس��ن��وا م��ق��ال��ُه، ف��اس��تَ��ْص��َوب��وا
أَم��ان ف��ي ��ُة األْمَّ ف��أَم��س��ِت ��اِن ال��شَّ ال��رف��ي��ُع ال��ف��ي��ُل وه��ل��َك
وال��س��ري��ر ب��ال��ت��اِج س��اع��يَ��ًة ال��ت��دب��ي��ِر ِل��ص��اِح��ِب وأَق��ب��َل��ْت
ال��ث��ان��ي َل��ل��َم��َح��لُّ م��ح��لِّ��ي إِّن األَوط��اِن بَ��ن��ي ي��ا م��ه��الً ف��ق��ال:
األَران��ِب َم��ع��َش��َر ي��ا دع��ا: ق��د َم��ْن ال��غ��ال��ِب ال��ق��ويِّ ��وِت ال��صَّ ف��ص��اح��ُب

اْلَفَراش َوَمليَكُة اش اْلُخفَّ حَكايَُة

ال��َف��راِش م��ل��ي��ك��ُة ال��ُخ��ف��اِش ع��ل��ى م��رَّْت
ال��ش��م��وِع إِل��ى س��ع��يً��ا ب��ال��ج��م��وِع ت��ط��ي��ُر
ف��ق��ال��ت: واس��ت��ض��ح��َك��ْت وم��ال��ت ف��ع��َط��ف��ْت
ال��ظ��الِم ع��اش��ق ي��ا ب��ال��غ��راِم أَْزَريْ��َت
ال��ُم��َج��رَّدا3 ال��خ��ام��َل األَْس��وَدا ال��ص��دي��َق ل��ي ِص��ْف
واِص��ف��ي��ِه أَص��َدَق ف��ي��ه س��أَل��ِت ق��ال:
األَوص��اِف ال��ك��ام��ُل ال��واف��ي ال��ص��دي��ُق ه��و
ك��ت��م��اُن وس��رُّه �اُن أَم� �واُرُه ِج�
ال��خ��ل��ي��ُل ه��ف��ا إِذا ك��ل��ي��ُل وط��رُف��ه
ِل��ل��م��ش��ت��اق يَ��س��م��ُع ��اق ال��ع��شَّ ع��ل��ى ي��ح��ن��و
ال��غ��ال��ي ال��ح��ب��ي��ُب ه��و ال��م��ق��اِل وُج��م��ل��ُة
اس��ِت��ه��زاءُ وق��ولُ��ه��ا ال��ح��م��ق��اءُ ف��ق��ال��ِت
ال��ُم��ْس��تَ��ْرَخ��ِص4 ال��ثَّ��َم��ِن ذو ال��َخ��ِص��ي ال��ِم��ْس��ِك أَب��و أَي��ن
ال��م��ن��ي��ِر؟5 ال��ظ��اِه��ِر األَم��ي��ِر ص��اِح��ب��ي ِم��ْن
وأَش��ُرُف ِب��ه أَس��ُم��و أَع��ِرُف ف��ي��م��ن ُع��دَّ إِن
م��ن��ُه م��ك��ان��ي وع��ن ع��ن��ُه ُس��ِئ��ل��ُت وإِن
إِع��ج��ابَ��ا وأَن��ث��ن��ي األَت��راب��ا أُف��اِخ��ُر
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األَري��ك��ْه وَربَّ��َة َم��ل��ي��ك��ْه ي��ا ف��ق��ال:
ال��م��غ��روِر م��الَم��َة ال��ُغ��روِر م��َن إِّن
ال��ه��الك إِل��ى وام��ض��ي ق��ف��اك ف��أَع��ِط��ن��ي
ُم��ف��اِخ��رْه وذَه��ب��ْت س��اِخ��َرْه ف��ت��َرك��تْ��ه
ف��ان��ق��َض��ْت ال��زم��اِن م��ن م��َض��ْت َس��اع��ٍة وب��ع��َد
ال��َف��راِش َم��ل��ي��ك��ُة ��اِش ال��ُخ��فَّ ع��ل��ى َم��رَّْت
ال��َف��ن��اءِ م��ن ت��ش��ك��و األَع��ض��اءِ ن��اق��ص��َة
ال��بُ��ك��ا م��ن��ه��ا يُ��ض��ِح��ك��ه ُم��ن��َه��ِم��ك��ا ف��ج��اءَه��ا
تَ��ه��ِل��ك��ي ل��م أَو َه��ل��ْك��ِت ل��ِك أَق��ل أَل��م ق��ال:
ال��ْودِّ وج��ِه أَب��يَ��ُض ع��ب��ِد ص��دي��ٍق ُربَّ
وال��ن��ف��ي��ِس ب��ال��نَّ��ْف��ِس ك��ال��رَّئ��ي��ِس يَ��ف��دي��ك
وال��ظ��ه��وِر ال��ُح��ْس��ِن ف��ي ك��ال��نُّ��وِر وص��اِح��ٍب
ال��وداد ُم��َض��يِّ��ع ال��ف��ؤاِد ُم��ْع��تَ��ِك��ر
ه��الُك؟ وُق��ْربُ��ه أَش��راُك ِح��ب��الُ��ه

الِحَماُر َوَوِزيُرُه األََسُد

��ح��اري ال��صَّ تَ��ض��مُّ وم��ا ال��ِق��ف��اِر َم��ْل��ُك ال��لَّ��ي��ُث
ان��ك��س��ار ب��ك��لِّ ي��وًم��ا ال��رع��اي��ا إِل��ي��ه َس��ع��ت
األَظ��ف��ار دام��َي ي��ا وت��ب��َق��ى ت��ع��ي��ُش ق��ال��ت:
��واري؟ ال��ضَّ أَم��َر يَ��س��وُس ذا َف��َم��ْن ال��وزي��ُر م��اَت
اخ��ِت��ي��اري ب��ه��ذا َق��ض��ى وزي��ري ال��ح��م��اُر ق��ال:
ال��ِح��م��اِر؟» ف��ي رأَى «م��اذا ق��ال��ت: ث��م ف��اْس��تَ��ْض��َح��ك��ت،
األَخ��ب��ار ِب��ُم��ض��ِح��ِك وط��ارت وخ��لَّ��ف��تْ��ُه،
نَ��ه��ار أو ك��ل��يْ��ل��ٍة ولَّ��ى ��ْه��ُر ال��شَّ إِذا ح��ت��ى
َدم��ار ف��ي وُم��ل��ُك��ُه إِال ال��لَّ��ي��ُث يَ��ش��ُع��ِر ل��م
ال��ي��َس��ار ع��ن��د وال��ك��ل��ُب ال��ي��م��ي��ن ع��ن��َد ال��ق��رُد
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ف��ار! ِب��ع��ظ��َم��ِة يَ��ل��ه��و ي��دي��ه ب��ي��ن وال��ِق��طُّ
ال��وق��ار؟! ع��دي��ُم م��ث��ل��ي ُج��دودي ف��ي َم��ن ف��ق��اَل:
واع��ت��ب��اري؟! وَه��يْ��ب��ت��ي وبَ��ط��ش��ي اق��ِت��داري أَي��َن
اع��ت��ذار: ب��ع��َد وق��ال س��رٍّا ال��ق��رُد ف��ج��اءَُه
األَن��ظ��ار ع��ال��َي ك��ن ف��ي��ن��ا ال��ج��اه ع��ال��َي ي��ا
ال��ح��م��ار! ف��ي رأي��ك��م م��ن ف��ي��ك��م ال��رِع��يَّ��ِة رأَُي

وامُلَقطَُّم النَّْملُة

ال��ُم��ق��طَّ��ْم ت��ح��َت م��رًَّة ت��م��ش��ي ال��ن��م��ل��ُة ك��ان��ِت
ال��م��ع��ظَّ��ْم ال��طَّ��ْوِد َه��ي��ب��ِة م��ن َم��ف��ِص��لُ��ه��ا ف��ارت��خ��ى
وأَع��َدم ال��خ��ْوُف أَوَج��َد ح��ت��ى ت��ن��ظ��ُر وان��ث��ن��ْت
وت��ح��ت��م! ي��وم��ي ح��ّل ه��الك��ي ال��ي��وَم ق��ال��ِت:
وأَس��ل��م؟ — ه��ذا ه��وى إِْن — أَن��ج��و ك��ي��ف ش��ع��ري: ل��ي��ت
َف��تَ��نْ��َدم ال��طَّ��ْوَد ت��رى ه��ا وع��ي��ن��ا ت��ج��ري، ف��س��َع��ْت
ك��ال��ي��ّم ال��ن��م��ِل ع��ن��د ه��و م��اءٍ ش��ب��ِر ف��ي س��ق��ط��ْت
ال��ف��ْم ف��ي ال��م��اءِ َج��ْرِي ق��ب��َل وص��اح��ت ي��أًْس��ا، ف��ب��ك��ت
وأَع��َل��م: ق��ال��ت ب��ال��ذي أَدَرى وْه��َي ق��ال��ْت ث��ّم
أَت��ق��دَّم ل��م ل��ي��ت��ن��ي ��ر أَت��أَخَّ ل��م ل��يْ��ت��ن��ي
ف��َس��لَّ��م! خ��اف َم��ْن ِق��ُل ف��ال��ع��ا َس��لَّ��ْم��ُت، ل��ي��ت��ن��ي
أَع��ظ��م ال��غ��يْ��ِب ف��ي ف��ال��ذي ع��ظ��ي��م��ا ت��خ��َش ال ص��اِح

والكلُب الغزاُل

غ��زاُل ف��ي��ه ال��ك��راِم ب��ي��وِت م��ن بَ��ي��ٌت ال��ده��ِر م��ن َم��ض��ى ف��ي��م��ا ك��ان
ال��زُّالل إِال يَ��ُش��بْ��ه ل��م ع��س��ال ويُ��س��ق��ى وال��ف��ط��ي��َر ال��لَّ��ْوَز يَ��ط��َع��م
وم��الل تَ��رَح��ٌة ال��ن��ف��ِس وف��ي ـ��ِه يُ��ن��اج��ي��ـ ي��وٍم ذاَت ال��ك��ل��َب ف��أت��ى
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ال��رج��ال؟ وك��ي��ف ال��َوَرى؟ ح��اُل ك��ي��ف ل��ي ق��ل األَم��ان��ِة، ص��اِح��َب ي��ا ق��ال:
ال��ِم��ف��ض��ال ال��نُّ��َه��ى ال��ك��ام��ل ـ��اِدُق ال��صَّ ال��َق��ئ��وُل وه��و األَم��ي��ُن ف��أَج��اَب
ف��ت��ق��ال ح��ق��ي��ق��ُة ف��ي��ه��م ل��ي��س ع��ذًرا ال��ن��اس، ح��ق��ي��ق��ِة ع��ن س��ائ��ل��ي
وان��ت��ح��ال وغ��ي��ب��ٌة، وأَذاٌة، وبُ��غ��ٌض ، وغ��شٌّ ِح��ق��ٌد، ُه��م إِن��م��ا
أَح��ت��ال! وك��م أَداري��ه��م! ك��م ف��ؤادي؟ ي��س��ت��ري��ُح ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
يُ��ن��ال ال م��ط��ل��ٌب ال��ك��لِّ ورض��ا ُس��ْخ��ٌط ل��ل��ب��ع��ِض ف��ي��ه ال��ب��ع��ض ف��ِرض��ا
ال��ك��م��ال إِال إِل��ي��ه يُ��ؤدِّي ال ول��ك��ن نَ��رت��ج��ي��ِه، ال��ل��ِه ورض��ا
واإلق��ب��ال ال��َق��ب��وُل ذاك الك َم��ْو م��ن ال��ب��ي��ِد أَخ��ا ي��ا يَ��ُغ��رَّنْ��َك ال
األَوص��ال ج��س��ِم��ك م��ن ت��ق��طَّ��ْع ـ��رض تَ��م��ـ ف��ِإن َس��ِل��م��َت، م��ا األَْس��ِر ف��ي أَن��َت
ال��ح��الل ال��ه��ن��يُّ ال��ع��ي��ُش ف��ه��ن��اك ق��وتً��ا ب��ال��ُع��ش��ِب وارض ال��ِب��ي��َد، ف��اط��ل��ِب
ح��ال آدَم اب��ن م��ع ل��ي تَ��ِط��ب ل��م ح��ي��ات��ي وْه��َي ال��ع��ظ��اُم ل��وال أَن��ا

والدِّيك الثَّْعَلُب

ال��واِع��ظ��ي��ن��ا ش��ع��ار ف��ي ي��وًم��ا ال��ث��ع��ل��ُب ب��رز
ال��م��اك��ري��ن��ا ويَ��ُس��بُّ يَ��ه��ذي األَرِض ف��ي ف��م��ش��ى
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا إِل��ِه ـ��ِه ل��ل��ـ ال��ح��م��ُد وي��ق��وُل:
ال��ت��اِئ��ب��ي��ن��ا ك��ه��ُف ف��ْه��َو تُ��وبُ��وا ال��ل��ه، ِع��ب��اد ي��ا
ال��زاِه��دي��ن��ا ع��ي��ُش ـ��ع��يْ��َش ال��ـ إِّن ال��طَّ��ي��ر؛ ف��ي وازَه��ُدوا
ف��ي��ن��ا ��ب��ِح ال��صُّ ل��ص��الِة ي��ؤذْن ال��دِّي��ك واط��ل��ب��وا
ال��ن��اِس��ك��ي��ن��ا إم��ام م��ن رس��وٌل ال��دي��َك ف��أَت��ى
يَ��ل��ي��ن��ا أَن ي��رج��و وْه��َو ع��ل��ي��ه األَْم��َر َع��َرَض
ال��ُم��ه��ت��دي��ن��ا! أَض��لَّ ي��ا ُع��ذًرا ال��دي��ُك: ف��أَج��اب
ال��ص��ال��ح��ي��ن��ا ج��دودي ع��ن ع��ن��ي ال��ث��ع��ل��َب ب��لِّ��ِغ
ال��ل��ِع��ي��ن��ا ال��بَ��ْط��َن َدخ��ل م��م��ن ال��تِّ��ي��ج��ان ذوي ع��ن
ال��ع��ارف��ي��ن��ا ق��وُل ـ��ق��وِل ال��ـ وخ��ي��ُر ق��ال��وا أَن��ه��م
دي��ن��ا» ل��ل��ث��ع��ل��ِب أَّن ي��وًم��ا ظ��ّن َم��ن «ُم��خ��ط��ئٌ
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َوأَْوالَدَُها النَّْعَجُة

واِع��ي ن��اِق��ٍد ل��ب��ي��ٍب َف��ه��َم واف��ه��ْم��ُه ِح��َك��م��ي ِم��ْن ي��أْت��ي��َك م��ا ن��ف��ائ��س اس��َم��ْع
راع��ي َج��ْم��َع��ه��ا يَ��رَع��ى ب��غ��داَد ب��أَرِض َغ��نَ��ٌم َم��ض��ى ف��ي��م��ا َزع��م��ِه��ْم ع��ل��ى ك��ان��ت
داع��ي ل��ل��َك��َرى ال��دَّي��اِج��ي ف��ي ي��ْدُع��ه��ا ل��م واح��دٍة غ��يْ��َر ف��ن��اَم��ْت ع��ن��ه��ا، ن��ام ق��د
ال��رَّاع��ي ُم��نْ��ي��ِة وأَخ��ي��ه ��ِه، امِّ واب��ِن َع��ل��ٍف وال��َف��ت��ى وس��ْع��ٍد، ال��َف��ط��ي��ِم، أُمُّ
وأَوج��اع أَوج��اٍل ب��ي��ن م��ا تُ��ْح��ي��ي��ِه س��اه��رٌة ال��ل��يْ��ِل ت��ح��َت ه��ي ف��ب��ي��نَ��م��ا
ال��س��اع��ي! إِل��ى ق��وم��وا أَال ف��ص��اح��ت: بُ��ْع��ٍد، ع��ل��ى ال��ظ��الِم ف��ي يَ��س��َع��ى ال��ذِّئْ��ُب ل��ه��ا بَ��َدا
ِم��ق��الع��ي؟ أَي��ن ِك��الب��ي أَي��ن ي��ق��وُل: ُم��نْ��ذَِع��ًرا ال��م��رِع��يِّ ال��ِح��م��ى راع��ي ف��ق��اَم
ال��ق��اع ف��ي ال��ظَّ��بْ��ي ان��س��يَ��اَب ف��ي��ه ف��ان��س��اَب َف��َرق م��ن األَرض وج��ُه ب��ال��ذِّئْ��ِب وض��اَق
ال��ب��اع ط��ائ��َل وِف��يٍّ��ا وك��ان ُح��رٍّا، أَب��ي ك��ان َل��ل��ف��خ��ِر! ي��ا األُمُّ: ف��ق��ال��ِت
ال��ّراع��ي! ع��ل��ى أَط��ف��ال��ي ُح��بِّ م��ن َس��ْه��رُت َس��ِه��َرْت أَغ��ن��ام��ه��ا ع��ل��ى ال��رُّع��اة إِذا

َواْلَفأْر والقطُّ اْلَكْلُب

ال��ِح��ص��ار أَض��يَ��ِق ف��ي ُم��َع��ذَّبً��ا ال��ِج��داِر ع��ل��ى ال��ِق��طَّ رأَى ف��أٌَر
ال��م��وع��ودة ل��ل��وث��ب��ِة ُم��ْس��تَ��ْج��ِم��ًع��ا ال��م��ع��ه��وده ح��اِل��ت��ه ف��ي وال��ك��ل��ُب
��ْه ال��ُغ��صَّ ه��ِذي ال��ِق��طَّ أَك��ِف��ي وق��ال ال��ُف��رص��ة اغ��ت��ن��اَم ال��ف��أُر ف��ح��اوَل
ال��ج��ي��ران م��ن وألَص��ح��اب��ي ل��ِي ب��األَم��اِن يَ��ْك��تُ��ُب ل��ع��ل��ه
ع��ي��نَ��ي��ه م��ن ال��ت��راَب وَم��كَّ��َن يَ��َديْ��ِه ع��ل��ى ل��ل��ك��ل��ِب ف��س��اَر
ِب��دار ع��ل��ى ال��ِق��طُّ ونَ��زَل ال��ِج��دار ع��ن ال��رَّاع��ي ف��اش��ت��غ��ل
ك��ري��م��ه ل��ه��ا ف��ري��س��ٍة وف��ي ول��ي��َم��ه ف��ي ي��ف��ك��ر ُم��بْ��تَ��ِه��ًج��ا
��الم��ة ال��سَّ ف��ي��ذك��ُر ي��ذُك��ره��ا ع��الم��ه ِل��َخ��ْط��ِب��ه ي��ج��ع��ل��ه��ا
َه��ن��اءِ ف��ي ال��ِق��طُّ ع��اَش وق��ال: األث��ن��اءِ ف��ي ال��ف��أُر ذاَك ف��ج��اءَ
ال��َخ��الص س��بَ��َب م��ن��ه��ا ك��ان م��ا إِخ��الِص��ي م��ن ِة ��دَّ ال��شِّ ف��ي رأَي��َت
إِح��س��ان��ا ِل��م��ع��َش��ري ب��ه ف��ام��نُ��ْن األَم��ان��ا أَط��ل��ُب أَت��يْ��ُت وق��د
َس��الَم��ه وق��ب��َل��ه��ا غ��ن��ي��م��ٌة ك��راَم��ه ه��ذه ��ا ح��قٍّ ف��ق��ال:
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وال��ول��ي��م��ه ال��خ��ْط��ِب ف��أُر أَن��ك ��ي��َم��ه ال��شِّ ك��ري��َم ي��ا ف��خ��ًرا يَ��ك��ف��ي��ك
وال��رغ��ي��ف ب��ال��ِم��ل��ِح ي��أك��لُ��ه ��ِع��ي��ِف ال��ضَّ ع��ل��ى ال��ح��اِل ف��ي وان��َق��ضَّ
ض��اع��ا» ي��وًم��ا األَع��داءَ ح��ِف��َظ «َم��ْن ش��اع��ا ق��ْوالً ال��م��ق��ام ف��ي ف��ق��ل��ت

َواْلُهْدُهْد ُسَليَْماُن

ِب��ِذلَّ��ْه ُس��ل��ي��م��اَن ِب ب��ا ف��ي ال��ُه��ْدُه��ُد وق��َف
ُم��ِم��لَّ��ه ص��ارت ِع��ي��َش��ت��ي ل��ي ك��ن م��والَي، ي��ا ق��ال:
ُغ��لَّ��ه ال��ص��در ف��ي أَح��َدث��ْت بُ��رٍّ َح��بَّ��ِة م��ن م��تُّ
ِدْج��ل��ه أَم��واُه وال ـ��ه��ا، تُ��ْروي��ـ ال��نِّ��ي��ِل ِم��ي��اْه ال
ِق��تْ��َل��ه ش��رَّ ق��ت��ل��تْ��ِن��ي ق��ل��ي��ال داَم��ت وإِذا
ح��ْوَل��ه: ك��ان َم��ن إِل��ى ل��ي ال��ع��ا ال��س��يَّ��ُد ف��أَش��ار
َف��ْع��َل��ه ال��ل��ؤم ف��ي وأَت��ى ذنْ��ب��ا ال��ه��دُه��ُد َج��نَ��ى ق��د
تَ��ِع��لَّ��ه ال��ش��ك��َوى وذي ِر، ��ْد ال��صَّ ف��ي اإلث��ِم ن��اُر ِت��ل��ك
ن��م��ل��ه ب��ي��ِت م��ن ُس��ِرق��ت إِال ال��َح��بَّ��ة أََرى م��ا
ِع��ل��ه! غ��ي��ر م��ن يَ��ش��تَ��ك��ي َص��ْدًرا ل��ل��ظ��ال��م إِن

َوالطَّاُووس ُسَليَْماُن

س��ل��ي��م��ان��ا ي��وًم��ا أَت��ى ط��اُووًس��ا ب��أَن س��م��ع��ُت
وأَردان��ا أَذي��اال ـ��ِر ال��طَّ��يْ��ـ وْف��ِد دون يُ��َج��رُِّر
أَح��ي��ان��ا ال��رِّي��َش ويُ��خ��ف��ي ط��ْوًرا ري��َش��ُه ويُ��ْظ��ِه��ُر
آن��ا أَوانَ��ه��ا أَظ��نُّ م��س��أَل��ٌة ل��َديَّ ف��ق��ال:
م��والن��ا: أَع��ت��اِب ع��ل��ى أَع��رُض��ه��ا ج��ئ��ُت ق��د وه��ا
ُم��ْزدان��ا؟ واألَن��واِر ِر ب��األَزه��ا ال��رَّْوَض أَل��س��ُت
وأَل��وان��ا؟ أَش��ك��اال ف ال��ظَّ��ْر آَي أَس��ت��وِف أَل��م
ُس��ل��ط��ان��ا؟ ال��طَّ��ي��ِر ِل��َج��ْم��ِع ب��ب��اِب��ك��ُم أص��ِب��ح أَل��م
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أَوث��ان��ا؟! ال��ُغ��رُّ وق��ْوِم��ي أَب��َق��ى أَن يَ��ل��ي��ُق ف��ك��ي��ف
ِح��رم��ان��ا م��ن��ه ن��ص��ي��ب��ي أَم��َس��ى ق��د ال��ص��وِت ف��ُح��س��ُن
آذان��ا أَس��َك��ْرُت وال أَْف��ِئ��َدًة تَ��يَّ��ْم��ُت ف��م��ا
أَش��ج��ان��ا ��بَّ ال��صَّ ي��زي��ُد أَح��َق��ُره��ا ال��طَّ��يْ��ُر وه��ِذي
ِع��ي��دان��ا؟ َه��زَّ م��ا إِذا ل��ه ال��م��ل��وُك وتَ��ه��ت��زُّ
ك��ان��ا ال��ذي ك��ان ل��ق��د ُس��ل��ي��م��اُن ل��ه ف��ق��ال
ش��ان��ا ص��ن��ي��ُع��ُه وج��لَّ ال��ب��اري ِح��ك��م��ُة ت��ع��ال��ت
ُك��ف��ران��ا ال��ل��ه نُ��ع��َم��ى ُر م��غ��رو ي��ا ��رَت َص��غَّ ل��ق��د
وط��غ��ي��ان��ا ِك��ب��را ب��ه، ت��ح��ِف��ل ل��م ال��ط��يْ��ر وُم��ل��ك
إِن��س��ان��ا! ك��لَّ��ْم��َت ل��َم��ا ص��ْوت ذا أَص��بَ��ح��َت ف��ل��و

َواْلُخنُْفَساء اْلُغْصُن

ال��م��ن��ف��رْد ال��واح��ُد ج��لََّ ي��ق��وُل: ن��اع��ٌم ُغ��ُص��ٌن ب��َرْوٍض ك��ان
ُع��ِه��ْد م��ا ال��ورى ف��ي ُح��س��ن��ي وم��ث��ُل ق��ام��ت��ي َظ��رِف��ه��ا ف��ي ف��ق��ام��ت��ي
ال��ك��ِب��ْد ِب��ج��ن��ِب ي��م��ش��ي ون��ج��لُ��ه��ا ت��ن��ثَ��ن��ي «ُخ��ن��ُف��َس��ٌة» ف��أَق��ب��ل��ت
ُوِج��د ق��د ت��ط��لُ��بُ��ُه ال��ذي إِّن ال��بَ��ه��ا ري��اِض َزيْ��َن ي��ا ت��ق��ول:
تَ��ل��د! أُمٌّ ال��ع��ال��م ف��ي دام م��ا ت��ف��تَ��خ��ر وال اب��ن��ي، ِل��َق��دِّ ف��ان��ظ��ر

َوابْنَُها َُة اْلُقربَّ

��َج��ره ال��شَّ ب��أَع��ل��ى اب��نَ��ه��ا تُ��َط��يِّ��ُر ُق��بَّ��َرْه ال��ري��اِض ب��ع��ِض ف��ي رأي��ُت
ال��َه��شِّ ال��َج��ن��اح ع��ل��ى ت��ع��تَ��ِم��ْد ال ال��ُع��شِّ ج��م��اَل ي��ا ت��ق��وُل: وْه��َي
��ع��وِد ال��صُّ ف��ي أَف��ع��ُل ك��م��ا واف��ع��ل ع��وِد ب��ج��ن��ِب ع��وٍد ع��ل��ى وِق��ْف
َزَم��ْن ن��ق��ل��ٍة ِل��ك��لِّ وَج��َع��َل��ْت َف��نَ��ْن إِل��ى َف��ن��ٍن م��ن ف��ان��ت��ق��َل��ت
ال��ه��واءِ ِث��َق��َل يَ��َم��لُّ ف��ال األَث��ن��اءِ ف��ي ال��ف��ْرُخ يَ��ْس��ت��ري��َح ك��ْي
��ط��ارْه ال��شَّ يُ��ظ��ه��ُر أَراد ��ا ل��مَّ اإلش��ارْه خ��ال��ف ق��د ل��ك��نَّ��ُه
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ف��وق��ع��ا َج��ن��اُح��ه ف��خ��ان��ه ارت��ف��ع��ا ح��ت��ى ال��ف��ض��اءِ ف��ي وط��ار
ُم��ن��اُه ال��ُع��ال م��َن يَ��نَ��ْل ول��م ُرك��ب��ت��اُه ال��ح��اِل ف��ي ف��ان��َك��َس��َرْت
ُم��َه��نَّ��ا ُع��م��ِرِه ط��وَل وع��اَش تَ��م��نَّ��ى م��ا ن��اَل ت��أَن��ى ول��و
ف��ْوتُ��ه! ال��م��ْس��تَ��ْع��ج��ل��ي��ن وغ��اي��ُة وق��تُ��ُه ال��ح��ي��اة ف��ي ش��يءٍ ل��ك��لِّ

النَّْعَجتَان

ت��رع��ي��اِن ال��غ��يْ��ِط ف��ي وك��ان��ت��ا ن��ع��ج��ت��ان ال��ن��اِس ِل��ب��ع��ِض ك��ان
ب��اديَ��ه ال��ُه��زاِل م��َن ِع��ظ��ام��ه��ا وال��ث��اِن��ي��ه س��م��ي��ن��ٌة، إِح��داه��م��ا
ال��ثُ��َم��ْن ذاُت ب��أَن��ه��ا وق��ولِ��ه��م ��َم��ْن ب��ال��سِّ تُ��ب��اِه��ي األُول��ى ف��ك��ان��ِت
األَب��ص��ارا ت��س��تَ��ْوق��ُف وأَن��ه��ا م��ق��دارا ل��ه��ا أَن وتَ��دَّع��ي
اإلذالل َم��رارَة ح��ام��ل��ًة اإلدالِل ع��ل��ى األُخ��ُت ف��ت��ص��ِب��ُر
ال��ق��ْوِم دون ال��ن��ع��ج��َة وق��ل��َب ي��وِم ذاَت ال��ج��ّزاُر أَت��ى ح��ت��ى
ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��ي��َس ال��ك��ي��َس ون��ق��َد أَْش��ت��ِري��ه��ا ِل��ل��م��اِل��ِك: ف��ق��ال
ب��خ��ِت��ه��ا ص��الح ف��ي تَ��ش��كُّ وْه��َي ألُخ��ِت��ه��ا ف��وِره��ا م��ن ف��ان��ط��ل��ق��ْت
��ك��ي��ن؟ ال��سِّ ح��ام��َل ت��ع��ِرف��ي��َن ه��ل خ��بِّ��ِري��ن��ي أُخ��ت��اُه ي��ا ت��ق��وُل:
ال��ثَّ��َم��ْن! ي��اذاَت ال��ج��ّزاَر وك��لِّ��ِم��ي وال��زََّم��ن وُه��زال��ي َدِع��ي��ن��ي ق��ال��ت:
ص��بُ��ره��ا إِال ال��ن��ع��ج��ِة أََدُب م��ا وُم��رُّه��ا ُح��لُ��وه��ا ح��ال ل��ك��لِّ

َواْلَحيََوانَات ِفينَُة السَّ

ال��ُم��ِع��ي��ن��ْه ال��ُق��ْدَرة وَح��رََّك��تْ��ه��ا ��ِف��ي��ن��ْه ال��سَّ ن��وٌح أَت��مَّ ��ا ل��مَّ
… ك��ال��ِج��ب��اِل ال��م��ْوُج ت��ع��ال��ى ف��م��ا ِب��ب��اِل َج��َرى ال م��ا ب��ه��ا َج��رى
ال��ف��اِر ب��أَي��ِدي ال��ِق��طُّ وأََخ��ذ ال��ِح��م��ار م��ع ال��لَّ��يْ��ُث َم��َش��ى ح��ت��ى …
ال��نَّ��ك��ي��ِر ب��ص��وتِ��ه ُم��وتَ��ِن��ًس��ا ال��ِخ��ن��زي��ِر إِل��ى ال��ف��ي��ُل واس��تَ��َم��َع
ال��ذِّئ��ِب ن��اَب ال��خ��روُف وق��بَّ��ل ال��ك��ل��ِب ب��ج��ن��ب ال��ِه��رُّ وج��ل��س
األَكَّ��ال ع��ل��ى ال��ن��م��ُل واج��ت��م��ع ال��غ��زاِل ع��ل��ى ال��ب��اُز وَع��ط��َف

317



(٢ (مجلد الشوقيات

األَرن��ِب ُح��بُّ ِع��ْرَس اب��َن وت��يَّ��َم ال��ث��ع��ل��ِب ُص��وَف ال��ف��ْرخ��ُة وَف��َل��ت
األع��ادي ف��ي األح��ب��اُب وَظ��ه��ر األَح��ق��اِد س��واِب��ُق ف��ذه��بَ��ْت
ال��وج��وِد ب��َع��ْودِة وأَي��ق��ن��وا ال��ُج��وِدي ب��َس��ْف��ِح َح��طُّ��وا إِذا ح��ت��ى
ال��ق��دي��م��ة ل��ل��ح��ال��ِة َوَرَج��ع��وا ��ي��م��ْه ال��شِّ تَ��ق��تَ��ض��ي��ِه م��ا إِل��ى ع��ادوا
ال��َخ��َط��ر َع��مَّ أَو ال��م��ح��ذوُر، ش��ِم��َل إِن ال��ب��َش��ْر أَح��واَل ذل��ك ع��ل��ى ف��ِق��ْس
ال��ع��ادي ال��زم��ان ع��ل��ى ك��ل��ه��م إِذْ ِج��ه��اِد ف��ي ال��ع��اَل��َم ت��َرى ب��يْ��ن��ا

ِفينَة السَّ يف اْلِقْرُد

ال��ن��ب��ي ن��وِح ع��ل��ى ال��ق��رِد ك��َك��ِذِب ال��م��رَك��ِب ف��ي َج��َرى م��م��ا يَ��تَّ��ِف��ْق ل��م
ل��ل��َم��ْزِح ِخ��ف��ِت��ه م��ن ف��اش��ت��اَق ��ط��ِح ال��سَّ ب��أَق��ص��ى ك��ان ف��ِإن��ه
َه��الك��ي! ف��ي ت��ِج��دُّ ِل��م��ْوَج��ٍة واألَس��م��اِك َل��ل��طَّ��يْ��ر ي��ا وص��اَح:
م��س��رورا اله��يً��ا ف��وَج��َدتْ��ه ال��ن��س��ورا ل��ه ال��ن��ب��ي ف��بَ��ع��َث
ن��وُح! ي��ا َم��ْرك��بُ��ن��ا ثُ��ِق��بَ��ْت ق��د ي��ص��ي��ُح ث��ان��ي��ًة أَت��ى ث��م
َخ��َط��ر ال��ِق��ْرُد رأى ك��م��ا ي��َرْوا ف��ل��م َح��ض��ْر َم��ن ك��لَّ ال��ن��ب��يُّ ف��أَرَس��ل
ال��م��رَك��ُب ال��ِم��ي��اِه ع��ل��ى ب��ه ج��اَدْت يَ��ل��ع��ُب ي��وًم��ا ��ف��ي��ُه ال��سَّ وب��ي��ن��م��ا
ن��وُح ي��ا ه��اِل��ٌك إِن��ي ي��ق��وُل: يَ��ن��وُح ال��دَُّج��ى ف��ي ف��س��ِم��ع��وه
وال��س��م��اءِ األَرِض ب��ي��ن وِص��ْرُت ال��م��اءِ ف��ي ح��م��اق��ت��ي م��ن َس��ق��ْط��ُت
وق��اَح��ْه ه��ذه ��ا ح��قٍّ وق��ي��َل ِص��ي��اَح��ْه أَح��ٌد ْق ي��َص��دِّ ف��ل��م
َص��دق إِن ال��ك��ذوُب يُ��ل��ف��ى م��ا أَك��ذُب َس��بَ��ْق َم��ن ال��م��ق��اِم ه��ذا ف��ي ق��ال ق��د
ن��ب��ي! يُ��ع��ِف��ي وال ال��ل��َه، يَ��تُ��رُك ال ال��ك��ِذِب ِب��داءِ َم��م��نُ��وٍّا ك��ان َم��ن

ِفينَِة السَّ يف َوالنَّْمَلُة الَُم السَّ َعَليِْه نُوٌح

ال��ح��ي��واِن م��ع��اِش��َر إِل��ي��ِه ف��دع��ا َق��ْوَم��ُه يُ��ب��اِس��َط أَن ن��وٌح َودَّ ق��د
ب��م��ك��ان ال��نّ��ه��ى م��ن ي��ك��وُن م��ن��ه��م ق��ائ��ٌد ال��س��ف��ي��ن��َة يَ��ِل��َي أَْن وأَش��ار
ال��ش��ان ال��ف��خ��ي��ُم ال��ف��ي��ُل وت��ع��رََّض ج��اللُ��ه ال��رف��ي��ع ال��ّل��ي��ُث َم ف��ت��ق��دَّ
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األَذق��ان إِل��ى ل��ه��ي��ِب��ت��ِه َخ��رُّوا وك��ل��ُه��ْم ��ب��اِع، ال��سِّ ب��اق��ي وت��الُه��م��ا
واإلِم��ك��ان ال��ع��زِّ ب��ط��وِل وَدَع��ْوا ب��ال��ه��دى ال��م��ؤيَّ��َد ح��يُّ��وا إِذا ح��ت��ى
األَْردان ب��ج��اِن��ِب ه��ن��اَك ك��ان��ت ن��م��ل��ٌة ن��وٍح ل��خ��ط��اِب َس��بَ��َق��تْ��ه��ُم
ال��م��يْ��داِن ف��اَرُس يَ��ق��ي��نً��ا وأَن��ا ف��ارٌس أَرض��ي ال��ل��ِه، ن��ب��يَّ ق��ال��ت:
وأَم��ان ع��ص��م��ٍة ف��ي وأَق��وُده��ا أَه��َل��ه��ا وأَْح��ِم��ي ��تَ��َه��ا، ِدفَّ س��أدي��ُر
ك��اإلِن��س��ان وأَن��ِت ال��ح��ي��اة، ل��ِه��َي َس��ف��ي��ن��تَ��ي إِّن وق��ال: ال��ن��ب��يُّ ض��ِح��َك
ال��ث��ان��ي ف��ي��ه��ا وال��غ��يْ��ُر ٌل، أَوَّ ه��و ع��ن��ده وال��ع��ظ��ائ��ِم ال��ف��ض��اِئ��ِل ك��ل
يَ��دان ال��زم��ان أَش��غ��اِل ب��أَق��لِّ وم��اَل��ُه ال��زَّم��اَن، س��اَس ل��و وي��ودُّ

ِفينَة السَّ يف الدُّبُّ

َع��نِّ��ي ال��ع��ج��ي��َب ح��دي��ثَ��ُه ف��اس��م��ْع ال��ظ��نِّ ب��س��وءِ م��ع��روٌف ال��دُّبُّ
ال��ظ��ن��ي��ن��ة ال��ع��ي��ش��ِة دواَم م��لَّ ��ف��ي��ن��ْه ال��سَّ ف��ي ال��ُم��ْك��َث اس��ت��ط��ال ��ا ل��مَّ
ق��راري ِب��ه ش��كَّ ال وال��م��اءُ ان��ت��ظ��اري ف��ي ال��م��ْوَت إِن وق��ال:
ج��ب��ال ال��ف��ض��اءِ ف��ي أَن ف��ظ��نَّ َع��ال بُ��ع��ٍد ع��ل��ى َم��ْوًج��ا رأَى ث��م
ب��ال��ُوص��وِل أَْح��َظ ل��م أَو وَص��ْل��ُت، ال��ن��زوِل م��ن بُ��دَّ ال ف��ق��ال:
ان��ِت��ظ��اُره! وال ل��ل��م��وِت ال��س��ع��ُي اخ��ت��ب��اُرْه: بَ��ُه أَدَّ َم��ن ق��ال ق��د
ه��ي��اِج ف��ي ال��ري��اِح م��ع وْه��َي األَم��واِج إِل��ى ال��ن��ف��َس ف��أَس��ل��َم
ورَس��خ ال��ق��راِر، ع��ل��ى َرس��ا ث��م ف��ان��ت��َف��ْخ م��ن��ه��ا، ال��ت��ع��ي��ُس ف��ش��ِرَب
ال��س��م��اءُ ب��أَْم��ِرِه وأَق��َل��َع��ْت ال��م��اءُ ِغ��ي��َض س��اع��تَ��ي��ِن وب��ع��َد
ال��غ��َرْق ف��ي ب��ط��ي��ئً��ا ال��م��وُت ج��اءَُه إِذ ال��رََّم��ق ب��ع��ُض ص��اِح��ب��ن��ا ف��ي وك��ان
ُس��ع��وِد وف��ي خ��يْ��ٍر ف��ي وال��رَّك��ُب ال��ُج��وِدي ف��ْوَق ال��م��رك��َب ف��ل��م��َح
ال��رئ��ي��ِس! ب��ال��ن��ب��ي ظ��ن��ي أًَس��أَت ال��ت��ع��ي��ِس ي��اَل��َج��دَِّي ف��ق��ال:
ف��ع��ل��ُت؟! ف��ع��ل��وا ق��د وِم��ث��َل��م��ا ام��ت��ثَ��ل��ُت ل��و َض��رَّن��ي ك��ان م��ا

ِفينَِة السَّ ِيف الثَّْعَلُب
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��م��ي��ن��ه وال��سَّ ��م��ي��َن ال��سَّ َف��َع��َرَف ��ِف��ي��نَ��ْه ال��سَّ ف��ي ج��اَل ال��ُح��َص��يْ��ِن أَب��و
زاال ق��دي��ًم��ا ك��ان م��ا وإِنَّ اس��تَ��ح��اال ح��اَل��ه إِنَّ ي��ق��وُل:
ال��ث��ع��اِل��ِب ع��ل��ى ال��ل��ِه َغ��َض��ِب م��ن ال��م��ص��ائ��ِب م��ن َح��لَّ م��ا ِل��ك��ْوِن
ال��ش��ك��وك م��ن يَ��ب��ق��ى َع��َس��ى ِل��م��ا ل��ل��دي��وِك األَيْ��َم��اَن ويُ��ْغ��ِل��ُظ
يُ��ْرض��ي ش��يءٍ ك��لَّ م��ن��ه يَ��َرْوَن األَرِض ف��ي نَ��َزل��وا إِن ب��أَن��ه��ْم
وال��س��م��ي��ن��ه ��م��ي��ن ال��سَّ م��ع َم��ش��ى ال��س��ف��ي��ن��ه تَ��رك��وا ف��ل��م��ا ق��ي��ل:
َرف��ي��ق��ا َح��ْوَل��ُه م��ن��ه��ْم يُ��ب��ق ل��م ال��طَّ��ِري��ق��ا نَ��َص��ف��وا م��ا إِذا ح��ت��ى
يَ��م��ي��ن��ي َح��نَ��ثَ��ْت إِن َع��َج��ٌب ال ال��دِّي��ِن َع��دي��ُم ق��ال��وا إِذْ وق��ال:
ل��ل��رَّخ��اءِ ِة ال��ّش��دَّ ف��ي نَ��ْع��َم��ُل ال��دَّه��اءِ بَ��ن��ى ن��ح��ن ف��ِإن��م��ا
ال��س��ف��ي��ن��ه! ُص��ْح��بَ��ُة م��ن��ه تَ��ك��ف��ي��َك دي��نَ��ْه يَ��ب��ي��َع أَن ت��خ��اف وَم��ْن

فينَة السَّ يف َوالذِّئُْب اللَّيُْث

ال��م��َودَّه َص��ف��ا ال��ذِّئ��ِب م��ن رأَى ْه ��دَّ ال��شِّ ذي ف��ي ال��ل��يْ��َث إِّن ي��ق��ال
وَع��ْزل��ي والي��ت��ي ح��اَل��ت��ْي ف��ي َم��ح��لَّ��ي ل��ي ص��اَن َم��ْن ي��ا ف��ق��ال:
ال��ج��اِه ق��دي��ُم ف��ي��ه��ا ل��ي وع��اد ال��ل��ِه ب��ِإذِن ل��ألَرض ُع��ْدُت إِْن
ال��ُوالِة واِل��َي ت��ك��وُن ث��م ش��اة وأَل��َف ِع��ْج��ل��يْ��ِن أَع��ط��ي��َك
وال��ك��الِب ال��رع��اِة وق��اِه��َر ال��ذِّئ��اِب ف��ي ال��لِّ��واءِ وص��اِح��َب
ال��س��الَم��ه ع��ل��ى األَرَض وَوِط��ئَ ال��ك��راَم��ْه ��ِت تَ��مَّ م��ا إِذا ح��ت��ى
األَْم��ِر م��اض��ي ال��نَّ��ه��ِي ُم��ط��اُع وْه��َو ش��ه��ِر ب��ع��َد ال��ذِّئ��ُب إِل��ي��ه َس��َع��ى
وَع��ْرُض��ه ال��َف��ال ُط��وُل ل��ه وَم��ْن أَرُض��ه تُ��داُس ال َم��ْن ي��ا ف��ق��ال:
ال��ك��ري��ِم ال��م��وِْع��ِد أَوان وذا ال��ت��ك��ري��ِم م��َن ِن��ل��َت م��ا ِن��ل��َت ق��د
اس��ُم��ك��ا؟ وم��ا ف��تَ��ى؟ ي��ا ت��ك��وُن ف��َم��ن زع��ُم��ك��ا وس��اءَ ت��ج��رَّأَْت ق��ال:
س��اِب��َق��ا! ال��ُوالِة وال��ي ف��ِإنَّ��ن��ي ص��اِدق��ا ظ��نِّ��ي ك��ان إِن أَج��ابَ��ه:

ِفينَِة السَّ يف َواألَْرنَُب الثَّْعَلُب
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ُم��ذِْن��ُب إِن��ي م��والَي، ي��ا ف��ق��ال: ث��ع��ل��ُب ي��وًم��ا ال��ل��ِه ن��ب��يَّ أَت��ى
أَت��وب ش��اف��ع��ا وج��ْدُت وإِن ال��ذُّن��وُب ص��ح��ي��ف��ِت��ي س��وََّدْت ق��د
ذل��ي��ال ج��اءَُه ق��د ِل��ت��اِئ��ٍب ال��ج��ل��ي��ال َع��ف��َوُه إِل��ه��ي ف��اس��أَْل
خ��ي��را وع��م��ل��ُت ش��رٍّا، َع��ِم��ْل��ُت ��يْ��را ال��سَّ أَس��أُت وإِن وإِن��ن��ي
ويَ��ل��َع��ُب م��ن��زل��ي ت��ح��َت ي��رتَ��ُع أَرن��ُب ي��وٍم ذاَت أَت��ان��ي ف��ق��د
ذل��ك��ا م��ْع تَ��رك��تُ��ُه ل��ك��نَّ��نَ��ي ُه��ن��ال��ك��ا م��راِق��ٌب يَ��ك��ن ول��م
َم��َس��اءَْه ي��دي م��ن يَ��ِص��ل��ُه ف��ل��م ال��دَّن��اءَْه اف��ت��راِس��ِه ف��ي ِع��ف��ُت إِذ
ال��ث��ع��َل��ُب ُه��ن��اَك يُ��ب��ِدي م��ا يَ��س��م��ُع األَرنَ��ُب ذاك ال��م��ج��ل��ِس ف��ي وك��ان
ي��اخ��ب��ي��ث ال��زُّه��ُد ذاَك ك��ان ق��د ال��ح��دي��ُث: ان��ق��ط��َع ��ا ل��مَّ ف��ق��ال
ال��ف��الِة! ف��ي أَل��ق��تْ��ك تُ��خ��م��ٍة م��ن وال��ح��ي��اِة ال��م��وِت ب��ي��َن وأَن��ت

فينَة السَّ يف ِعْرٍس َوِبنُْت األَْرنَُب

ال��م��رَك��ِب ف��ي وض��ِع��ه��ا ي��وُم وح��لَّ األَراِن��ِب ِن��س��ا إِح��دى َح��َم��َل��ْت ق��د
… َع��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��ف��ت��اُة وب��ي��ن��م��ا ب��ك��ائ��ه��ا م��ن ال��رُّك��اُب ف��ق��ِل��َق
ب��ن��ف��س��ي ج��اَرت��ي أَف��ِدي ت��ق��وُل: ِع��رِس بَ��ن��اِت م��ن ع��ج��وٌز ج��اءَت …
«َدايَ��ْه» ق��دي��ًم��ا ك��ن��ُت ألَن��ِن��ي ال��غ��اي��ْه ِل��ه��ِذي أُْرَج��ى ال��ت��ي أَن��ا
ال��زِّي��اره األل��ف��ِة ب��ع��َد ف��ِإن ي��اج��اَره ال األَرن��ُب: ف��ق��ال��ِت
ج��ن��س��ي! م��ن داي��ًة أُري��ُد إِن��ي ِع��ْرِس ب��ب��ن��اِت ُوث��وٌق م��ال��ي

فينَة السَّ يف اْلحَماُر

��ُم��وا وتَ��َرحَّ ِل��َف��ق��ِدِه، ال��رِّف��اُق ف��ب��ك��ى ال��دُّج��ى ف��ي ��ف��ي��ن��ِة ال��سَّ م��َن ال��ِح��م��اُر ِس��ق��ط
ُم تَ��ت��ق��دَّ َم��ْوَج��ٌة ال��س��ف��ي��ن��ِة ن��ح��َو ِب��ه أَت��ت ال��نَّ��ه��اُر ط��ل��َع إِذا ح��ت��ى
يُ��ه��َض��ُم! ال ألَن��ه أَبْ��تَ��ِل��ُع��ُه؛ ل��م س��ال��ًم��ا أَت��اِن��ي ك��م��ا ُخ��ذُوُه ق��ال��ْت:

َوالَحَماَمة الَم السَّ عليه ُسَليَْماُن
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ح��م��اَم��ْه م��ج��ال��س��ِه ف��ي ـ��رُِّب يُ��َق��ـ داُوٍد اب��ُن ك��ان
واس��ِت��ق��ام��ه ص��ْدًق��ا ش��اءَ ق��د ِم��ث��َل��م��ا ُع��ْم��ًرا خ��َدَم��تْ��ه
َس��الَم��ه تَ��بَ��لِّ��ُغ��ه��ْم ي��وًم��ا ��اِل��ه ُع��مَّ إِل��ى ف��م��َض��ْت
ال��ك��رام��ه ف��ي��ه��ا ل��ه��ا ُك��ِت��بَ��ْت َج��ن��اِح��ه��ا ت��ح��َت وال��ك��تْ��ُب
َم��راَم��ه رس��اِئ��ل��ه م��ن ـ��ِرُف تَ��ع��ـ ال��ح��م��ق��اءُ ف��أَرادِت
ب��رام��ه6 خ��ل��ي��ف��ت��ِه إِل��ى ن وك��ا ألَوَّلِ��ه��ا، َع��م��َدْت
ل��ل��ح��م��ام��ه ب��ت��اٍج م��َل��ه ع��ا ف��ي��ه ي��أُْم��ُر ف��رأَتْ��ُه
اإلق��ام��ه وف��ي ال��رَّح��ي��ِل، ف��ي ي��َة ال��رِّع��ا ��وه��ا َوفُّ وي��ق��وُل:
ِت��ه��ام��ه?? ف��ي ِري��اًض��ا تُ��ع��َط��ى ب��أَن ال��ث��اِن��ي ف��ي ويُ��ش��ي��ُر
ِخ��ت��ام��ه ��ْت ف��ضَّ أَن تَ��س��تَ��ْح��ي ول��م ِل��ث��ال��ث��ه��ا، وأَت��ْت
ال��زع��ام��ه ال��طًَّ��يْ��ِر ع��ل��ى ل��ه��ا َن ت��ك��و أَن ي��أُْم��ُر ف��رأَتْ��ه
ال��نَّ��دام��ه! تُ��ج��ِدي ال َه��ي��ه��اَت ت��ن��دًُّم��ا ل��ذاك ف��ب��ك��ت
��الم��ه! ال��سَّ ي��اَربِّ ت��ق��وُل: ـ��َي وْه��ـ ال��ل��ِه نَ��ب��يَّ وأَت��ت
ال��يَ��م��ام��ه?? أَرِض ف��ي — م��والَي ي��ا — ال��ك��تْ��َب َف��َق��ْدُت ق��ال��ت:
أَم��ام��ه! ي��دف��ُع��ن��ي ال��ب��اُز ن��ي أَت��ا ��ا ل��مَّ ِل��تَ��َس��رُِّع��ي …
ال��ق��ي��اَم��ه ل��ُه ت��ق��وُم ك��ادت ال��ذي ِج��ئ��ِت بَ��ل ف��أَج��اَب:
ال��ك��راَم��ه! خ��ان��ت��ُه خ��اَن َم��ن ع��ق��وب��ًة ك��ف��اِك ل��ك��ْن

ْفدَع َوالضِّ األَََسُد

ال��م��ج��م��ِع َل��َدى ال��ذن��ِب ل��ذي واش��ف��ع ق��دَرٍة م��ن أُع��ِط��ي��َت ِب��م��ا ان��ف��ْع
تَ��ش��ف��ِع؟ ول��م ت��ن��ف��ع ل��م أَن��َت إِن ف��تَ��ى ي��ا ِل��ُع��ال ت��س��م��و ك��ي��َف إِذ
وِع ف��اس��م��ع، ال��ف��ض��ل أَه��َل يُ��ع��ِج��ُب ص��ادٌق ن��ب��أ ل��ه��ذا ع��ن��دي
��ف��دَِع ب��ال��ضَّ ال��م��ج��ِل��ِس ف��ي ف��ج��يءَ ع��رش��ِه ع��ل��ى ال��ل��ي��ُث اس��تَ��وى ق��ال��وا:
ال��ِم��س��َم��ِع ع��اِل��َي آذْت ب��األَم��ِس ال��ت��ي ه��ِذي ��ل��ط��اِن: ل��ل��سُّ وق��ي��ل
تَ��دَِّع��ي م��ا ال��م��اءِ ف��ي وتَ��دَّع��ي ِع��لَّ��ٍة ب��ال ال��دَّه��َر تُ��ن��ق��ِن��ُق
األَربَ��ِع م��ن نُ��ع��لِّ��ْق��ه��ا وُم��ْر ذن��ِب��ه��ا ف��ي — األَم��ُر إِل��ي��ك — ف��ان��ظ��ر
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األَرف��ع ��َرِف ال��شَّ ذا ي��ا وق��ال: ال��ُع��ال وزي��ُر ال��ف��ي��ُل ف��ن��ه��َض
��ف��دَِع ِب��ال��ضِّ ال��ل��ي��ِث ج��اُه ض��اَق إِْن ِع��زِِّه وف��ي ال��م��ل��ِك ف��ي خ��يْ��َر ال
ب��ُم��س��ت��نْ��َق��ِع! ج��اد أَْن وزاد ل��ه��ا أَم��انً��ا ال��ل��ي��ُث ف��ك��ت��َب

الزَّاهَدة النَّملُة

ل��ل��س��ع��ادْه يَ��ه��دي��ِه وق��اِئ��دذٌ ِع��ب��اَدْه َع��يْ��ِش��ِه ف��ي ال��ف��تَ��ى س��ْع��ُي
ال��َع��وُن ِن��ْع��َم ��اِع��ي��َن ل��ل��سَّ وال��ل��ُه ال��ك��ْوُن ي��ق��وُم ��ع��ي ب��ال��سَّ ألَّن
غ��اي��ْه ال��م��ق��اِم ه��ذا ف��ي تُ��َع��دُّ ِح��ك��اي��ْه ف��ه��ِذه ت��ش��أ ف��ِإن
ال��ب��ط��ال��ْه ل��ذََّة ي��وًم��ا تَ��ْس��ُل ل��م تَ��نْ��ب��ال��ْه نَ��م��ل��ٌة ب��أَرٍض ك��ان��ت
وال��تَّ��َص��وُِّف ب��ال��زُّْه��ِد واتَّ��ص��َف��ْت ��ِف ب��ال��تَّ��ق��شُّ ال��ن��م��ل ف��ي واش��تَ��ه��َرْت
ال��ص��الُة تَ��م��ل��ُؤه ال ف��ال��ب��ْط��ُن يَ��ق��ت��اُت َم��ن ال��ل��يْ��َل ي��ق��وُم ل��ك��ن
ال��دأُْب ع��ل��ي��ه��ا َش��قَّ ونَ��م��ل��ت��ي ال��ح��بُّ إِل��ي��ِه يَ��س��َع��ى ال وال��ن��م��ُل
ب��ال��بُ��ي��وِت ت��ط��وُف وج��ع��ل��ْت ال��ق��وِت ال��ِت��م��اِس إِل��ى ف��خ��رَج��ْت
ال��َولِ��يَّ��ْه؟ ل��ِذي ب��ال��ق��وِت تُ��نْ��ِع��ُم نَ��ِق��يَّ��ْه نَ��م��ل��ٍة م��ن ه��ل ت��ق��وُل:
أَس��بِّ��ِح ل��م ل��يْ��ل��ت��يْ��ن وُم��ن��ذ ِح ال��ُم��بَ��رِّ ب��ال��طَّ��وى َع��ِي��ي��ُت ل��ق��د
ل��ل��ص��رص��اِر! ال��ن��م��ل��ُة ت��ت��ُرِك ل��م َل��ل��ع��اِر ي��ا ال��ج��اراُت: ف��ص��اَح��ِت
��ؤاِل؟! ل��ل��سُّ ال��ك��فَّ م��ددن��ا م��ت��ى ال��ح��اِل؟ ه��ِذي م��ث��َل رض��ي��ن��ا م��ت��ى
ال��ه��ّم��ْه ب��ُع��ل��وِّ اش��ِت��ه��اٍر ذاُت ��ْه أُمَّ ال��ُوج��وِد ع��ي��ن ف��ي ون��ح��ن
ِن��م��اُل أَن��ه��ا ل��و ب��ع��ِض��ه ع��ن ال��ِج��م��اُل ي��ص��ِب��ُر م��اال ن��ح��ِم��ُل
َج��واُب؟! ل��س��ائ��ٍل ِع��ن��دن��ا م��ا ال��ص��واُب: ق��ولُ��ه م��ن ي��ق��ْل أَل��م
ت��ص��وم��ي! أَن ال��زُّْه��ِد ك��م��اَل نَ��َرى ��وِم ال��شُّ ع��ج��وَز ي��ا ف��ِإنَّ��ا ف��ام��ض��ي؛

يَّاد َوالصَّ اْليََماَمُة

ُم��ْس��تَ��ِت��ره ��ه��ا ُع��شِّ ف��ي آِم��نَ��ًة ��ج��رْه ال��شَّ ب��أَع��ل��ى ك��ان��ت ي��م��ام��ٌة
َح��ْوِم أَيَّ ال��رَّوِض ح��ْوَل وح��اَم يَ��وِم ذات ��يّ��اُد ال��صَّ ف��أَق��ب��َل
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َم��الَّ ح��ي��َن ب��ال��رح��ي��ِل وه��مَّ ِظ��الًَّ ف��ي��ه ل��ل��طَّ��يْ��ر ي��ِج��ْد ف��ل��م
دواءُ م��اَل��ه داءٌ وال��ُح��ْم��ُق ال��ح��م��ق��اءُ ��ه��ا ُع��شِّ م��ن ف��ب��َرَزْت
ت��ب��ح��ُث؟ َع��مَّ اإلِن��س��اُن، أَيُّ��ه��ا ي��ا س��يَ��ح��ُدُث: ب��ال��ذي َج��ْه��ال ت��ق��وُل
ال��م��وِت س��ْه��َم س��دََّد ونَ��ْح��َوه ال��ص��وِت ص��وَب ال��ص��ي��اُد ف��ال��تَ��َف��َت
��كِّ��ي��ِن ال��سِّ ق��ب��َض��ِة ف��ي ووق��َع��ت ال��َم��ك��ي��ِن ع��رِش��ه��ا م��ن ف��َس��َق��َط��ت
َم��نْ��ِط��ق��ي!» َم��ل��ْك��ُت ل��و ن��ْف��ِس��ي «َم��ل��ْك��ُت ��ق: ُم��ح��قِّ ع��ارف ق��وَل ت��ق��ول

َواْلَحَماَمة اْلكْلُب

ب��ال��ك��راَم��ْه ل��ل��ِج��ن��َس��يْ��ِن ت��ش��ه��ُد ال��ح��م��اَم��ه م��َع ال��ك��ل��ِب ِح��ك��اي��ُة
ال��نَّ��وم ف��ي غ��ارًق��ا ال��رِّي��اِض ب��ي��َن ي��وِم ذاَت ال��ك��ل��ُب ك��ان يُ��ق��اُل:
ال��ش��ي��ط��اُن ك��أَن��ه ُم��ن��ت��ِف��ًخ��ا ال��ث��ع��ب��اُن ورائ��ه م��ن ف��ج��اءَ
ِل��ل��ِم��س��ك��ي��ِن ال��وْرق��اءُ ��ِت ف��رقَّ ِب��األَم��ي��ِن يَ��غ��ِدَر أَن وَه��مَّ
ف��ه��بَّ��ا ن��ق��رًة، ون��َق��َرتْ��ُه ال��ك��ل��بَ��ا تُ��غ��ي��ُث ت��وٍّا ونَ��زل��ْت
ل��ل��ح��م��اَم��ْه ال��ج��م��ي��َل وَح��ِف��ظ ال��س��الَم��ْه ع��ل��ى ال��ل��َه ف��ح��م��َد
ل��ل��بُ��س��ت��اِن ال��م��ال��ُك أَت��ى ث��م ال��زم��اِن م��ن م��رَّ م��ا َم��رَّ إِذ
أَن��ذَرْه ق��د ك��م��ا ال��ط��ي��َر ل��يُ��نْ��ذَر ال��ش��ج��َرْه ل��ت��ل��ك ال��ك��ل��ب ف��َس��بَ��َق
ال��ح��م��ام��ْه ح��دي��ثَ��ُه ف��ف��ِه��َم��ْت ع��الَم��ْه ل��ه ال��نَّ��بْ��َح واتَّ��خ��ذ
ال��رَّص��اِص ط��اِئ��ِر م��ن ف��َس��ِل��م��ْت ل��ل��خ��الِص ال��ح��اِل ف��ي وأَق��ل��ع��ْت
يُ��َع��ْن! يُ��ِع��ن وَم��ن ب��ال��ن��اِس، ال��ن��اُس ال��ِف��َط��ْن أَه��َل ي��ا ال��م��ع��روُف ه��و ه��ذا

َواْلبَبََّغاءُ اْلَكْلُب

اإلص��غ��اءُ نُ��ط��َق��ه��ا ي��وًم��ا م��لَّ م��ا بَ��بَّ��غ��اءُ ال��ن��اِس ل��ب��ع��ض ك��ان
ي��ه��واه��ا ب��ي��ِت��ه ف��ي َم��ْن وك��لُّ م��واله��ا َل��َدى ال��ق��ْدِر رف��ي��ع��ُة
ال��غ��ال��ي ه��ذا وج��وُد أَْرَخ��َص��ُه ع��ال��ي ك��ل��ٌب ال��م��ن��زِل ف��ي وك��ان
ُم��ْرِخ��ُص ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ُض��ه وال��ف��ض��ُل يَ��ن��ُق��ُص ب��ال��ك��ث��ي��ِر ال��ق��ل��ي��ُل ك��ذا
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ن��اِر ف��ي بُ��غ��ِض��ه��ا م��ن وق��ل��بُ��ُه ِغ��راِر ع��ل��ى ي��وًم��ا ف��ج��اءَه��ا
وال��س��روِر األُن��ِس ح��ي��اَة وي��ا ال��طُّ��ي��وِر م��ل��ي��ك��َة ي��ا وق��ال:
ال��ع��ذْب��ا ال��لِّ��س��اَن أََريْ��ِت��ن��ي إِال أًص��ب��ى ق��د ال��ذي نُ��ط��ِق��ِك ب��ح��س��ِن
ُس��كَّ��ر! م��ن أَن��ه س��م��ع��ُت ل��مَّ ال��ت��ف��كُّ��ر ف��ي ِح��ْرُت ق��د ألَن��ن��ي
ف��ش��انَ��ه��ا ب��ن��اب��ه، ��ُه ف��ع��ضَّ ل��س��ان��ه��ا ط��ي��ِش��ه��ا م��ن ف��أَْخ��َرج��ْت
ف��ِص��ي��ُح! ألَن��ه ق��ط��ع��تُ��ه ي��ص��ي��ُح: ف��وِرِه م��ن م��ض��ى ث��م
ب��ال��ح��س��ْد! ِق��ْدًم��ا ��ْوُه س��مَّ ال��ذي غ��ي��َر يُ��ع��دُّ ث��أٍْر م��ن ع��ن��دَي ل��ه��ا وم��ا

َواْلَجَمل اْلحَماُر

َم��َل��ْل ال��رِّق م��ن ي��وًم��ا ن��ال��ُه��م��ا وَج��م��ْل ِح��م��اٌر ل��ب��ع��ِض��ه��ْم ك��ان
ال��بَ��يْ��داءِ إِل��ى م��ًع��ا وان��َط��ل��ق��ا ال��ظَّ��ل��م��اءِ بَ��ش��اِئ��َر ف��ان��ت��ظ��َرا
ال��زك��يَّ��ْه ري��َح��ه��ا ويَ��ن��َش��ق��اِن ال��ح��رِّيَّ��ْه ط��ل��ع��َة ي��ج��ت��ِل��ي��اِن
وُع��ش��ِب��ه��ا ب��م��اِئ��ه��ا وارت��َض��ي��ا ب��ه��ا ال��ُع��ْم��َر يَ��ق��ض��ي��ا أَن ف��ات��َف��ق��ا
ِل��ل��ب��ع��ي��ِر ال��ِح��م��اُر ال��ت��ف��ت ال��م��س��ي��ِر م��ن ل��ي��ل��ٍة وب��ع��َد
ع��ق��ي��ُم! ك��لُّ��ُه ف��م��ش��ي��َي ف��ق��ْف؛ ع��ظ��ي��ُم أَخ��ي ي��ا ك��رٌب وق��ال:
ال��م��ط��ل��ِب ج��ل��ي��َل ب��ي ت��ن��اُل ع��س��ى وأَب��ي ��ي أُمِّ ِف��داَك َس��ْل ف��ق��ال:
ه��ن��ا ال��ح��رَّ ص��اح��بَ��َك ان��ت��ِظ��ر أَو ال��ُم��ن��ى إلِدراِك م��ع��ي ان��ط��ل��ْق ق��ال:
ِم��ق��َوِدي! ف��ي��ه ت��رك��ُت ألَن��ن��ي ل��ل��بَ��ل��ِد َع��ْودة م��ن ل��ي البْ��ّد
تُ��ق��يَّ��دا! ك��ي ُخ��ِل��ْق��َت ف��ِإن��م��ا ال��َوتِ��دا أَخ��اَك وال��َزْم س��ر ف��ق��ال

اءَة اْلَوضَّ َوالدُّوَدُة اْلَقزِّ ُدوَدُة

�واءِ األَض� ودودِة ع��ن��دي ال��ق��زِّ ِل��دودِة
األَذك��ي��اءِ م��س��ام��ُع ت��ش��تَ��ه��ي��ه��ا ح��ك��اي��ٌة
ال��ظ��ل��م��اءِ ف��ي ت��نُ��ي��ُر ه��ِذي ِت��ل��َك رأَت ��ا ل��مَّ
��ي��اءِ! ال��ضِّ ذاُت ت��ع��ي��ُش وق��ال��ت: إِل��ي��ه��ا، َس��َع��ْت
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وف��ائ��ي ال��ش��ه��ي��ُر أَن��ا ن��ف��ع��ي ��ُل ال��م��ؤمَّ أَن��ا
ف��ن��ائ��ي ف��ي��ه رض��ي��ُت ح��ت��ى ال��نَّ��ف��ُع ل��َي ح��ال
��اءِ ال��وضَّ ب��وج��ه��ِك ألَح��ظ��ى أَت��يْ��ُت وق��د
وإِخ��ائ��ي؟ َم��َوّدت��ي ف��ي ال��ثُّ��َرى ل��نُ��وِر ف��ه��ل
ح��ي��اءّ ب��غ��ي��ِر وج��ًه��ا ع��ل��ي��ن��ا َع��َرض��ِت ق��ال��ت:
��ن��اءِ؟! وال��سَّ ��ن��ا ال��سَّ ذَاَت تُ��دان��ي ح��ت��ى أَن��ِت َم��ن
َع��الئ��ي ال��رف��ي��ُع أَن��ا ج��م��ال��ي ال��ب��دي��ُع أَن��ا
ال��س��م��اءِ؟! ب��دُر أَي��ن ب��ل م��ن��ي؟! ال��ك��واك��ُب أَي��ن
أَك��ف��ائ��ي! م��ن ل��س��ِت إِذ ع��ن��دي ُودَّ ف��ال ف��ام��ض��ي؛
ح��س��ن��اءِ م��ْع ح��س��ن��اءُ م��رَّْت ذل��ك وع��ن��د
وال��بَ��ه��اءِ! ُح��س��ِن��ه ف��ي ث��وب��ي ل��ل��ِه ت��ق��وُل:
ال��غ��رَّاءِ! ل��ل��دودِة أَي��اٍد م��ن ع��ن��دن��ا ك��م
ل��ل��ح��ْم��ق��اءِ: ت��ق��وُل ذي ف��أَت��ْت ان��ثَ��ن��ْت ث��م
ال��َق��ع��س��اءِ؟! ُرت��ب��ت��ي ف��ي َش��كٌّ اآلَن ع��ن��دِك ه��ل
ثَ��ن��ائ��ي؟! س��م��ع��ِت وق��د ص��ن��ي��ع��ي رأَي��ِت وق��د
ض��ي��ائ��ي ال��ث��ن��اءَ إِن ض��ي��اءٌ ف��ي��ك ك��ان إِن
ب��ال��ب��ق��اءِ! م��ؤيَّ��ٌد ل��ض��ي��اءٌ وإِن��ه

َوالثَّْعَلَب اْلَجَمُل

يُ��ح��م��ُل ال م��ا ال��م��ال��ُك ��ل��ُه َح��مَّ َج��م��ُل ال��دُّروِب ب��ع��ِض ع��ل��ى ك��ان
ب��ق��ائ��ي يَ��ُط��ْل ل��م ه��ذا ط��ال إِن وال��ش��ق��اءِ! ل��ل��نَّ��ح��ِس ي��ا ف��ق��ال:
ق��ت��ل��ي! يُ��ري��د م��والي أَظ��نُّ ِح��م��ل��ي م��ث��َل ال��ج��ب��اُل ت��ح��ِم��ِل ل��م
ك��الِم��ْه م��ن ال��ق��ص��َد ن��اَل وك��ان أَم��اِم��ْه م��ن ال��ث��ع��ل��ُب ف��ج��اءَُه
ال��ِج��م��اِل ف��ي ال��ب��اِع ط��وي��َل وي��ا األح��م��اِل أَخ��ا ي��ا م��ه��الً ف��ق��ال:
ب��االً م��ن��ك أَت��َع��ُب ألَن��ن��ي ح��االً أَخ��ي��َك م��ن خ��ي��ٌر ف��أَن��َت
ال��م��س��ف��وِك دم��ه��ا ع��ن ت��س��أَل��ن��ي دي��ِك أَل��َف ُق��ّداِم��ي ك��أَن
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ذَنَ��ب��ي ج��اذب��ت��ن��ي ن��ه��ض��ُت إِذا أَرن��ِب أَل��ِف أَل��َف َخ��ل��ف��ي ك��أَّن
أف��راِخ��ه��ا ف��ي ب��ال��ف��ت��ِك ف��ج��ع��تُ��ه��ا ُم��ن��اِخ��ه��ا ف��ي ج��ئ��ُت أُمٍّ وُربَّ
ش��ك��واه��ا ع��ل��ى ال��ع��يْ��ن وأَف��ت��ُح بُ��ك��اه��ا َم��ْرق��دي ِم��ْن ي��ب��َع��ثُ��ن��ي
ال��ِج��م��ال: ��ِة ألُمَّ وق��ْل ف��اص��ِب��ْر، األَح��م��اِل خ��اف��َي ع��رف��َت وق��د
��ْدُر ال��صَّ يُ��ع��ان��ي م��ا إِال ال��ِح��ْم��ُل م��ا ال��ظ��ه��ُر يَ��َم��لُّ م��ا ب��ح��م��ٍل ل��ي��َس

واألَتَاُن اْلَغَزاَلُة

األَس��ن��اِن ف��ي ال��َف��ِط��ي��َم تُ��ق��بِّ��ُل أَت��اِن ع��ل��ى م��رَّْت غ��زال��ٌة
ال��َح��ش��ا ف��ي َح��َم��ل��تْ��ه ل��ْو ِب��ُودِّه��ا ال��رَّش��ا اب��نُ��ه��ا ال��ظَّ��بْ��ي��ِة خ��ل��ف وك��ان
ال��ح��م��اِر ب��اب��ِن��ه��ا األَتَ��اِن ِف��ْع��َل ��غ��اِر ال��صِّ ب��س��يِّ��د ف��ف��ع��ل��ْت
ف��ِم��ِه ِم��ُلءُ وال��ض��ْح��ُك وج��اءَه��ا ��ِه أُمِّ ن��ح��َو ال��ح��م��اُر ف��أَس��رع
اب��نَ��ه��ا؟! ��ت اس��تَ��خ��فَّ ال��غ��زال��ُة ح��ت��ى ده��ا ق��د م��اذا أُّم��اه، ي��ا ي��ص��ي��ُح:

انَْخدَع الَّذي الثَّْعَلُب

ث��ع��ل��ُب! ب��ي��ا ُم��ح��ت��االً ي��دع��وَن ال��ق��َرى أَه��َل ال��ث��ع��ل��ُب س��ِم��َع ق��د
تُ��ْط��ل��ب وال تُ��ْؤتَ��ى ال ال��ف��ْخ��ِر ف��ي غ��اي��ٌة ه��ذه ��ا ح��قٍّ ف��ق��ال
يُ��ْض��رب َم��ث��الً ف��ي��ه��م أَص��بَ��ْح��ُت ال��وَرى ح��ت��ى ِم��ث��ِل��ي ال��نُّ��ه��ى ف��ي َم��ن
اس��ت��غ��َرب��وا ال��ذي ف��وَق أُِري��ِه��ُم زائ��ًرا واف��يْ��تُ��ه��م ل��و َض��رَّ م��ا
األَرن��ب أَِو ال��دِّي��َك يَ��ح��ُض��ُره��ا زي��ن��ًة ل��ي يُ��ْح��يُ��ون ل��ع��لَّ��ه��م
يَ��خ��ُط��ب ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا وق��ام وح��ي��اُه��م ال��ق��ْوَم وق��َص��َد
ي��ل��َع��ب! ِب��ه ال��ك��ل��َب وأُِع��ط��َي أُذِن��ه م��ن ال��زاِئ��ُر ف��أُِخ��ذَ
ال��ث��ع��ل��ب! يَ��ن��َخ��ِدُع ُربَّ��م��ا إِذْ ِح��ي��ل��ٍة ِب��ذي ي��وًم��ا تَ��ِث��ق ف��ال

َواْلِحَماُر ثَُعاَلُة
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ِح��م��اُر ��واح��ي ال��ضَّ م��ن ي��وًم��ا ث��ع��اَل��َة أَت��ى
ال��ج��ار ون��ع��َم ��ا ح��قٍّ ج��اري ك��ن��َت إِن وق��ال
ُم��ح��ت��ار ُم��ف��ك��ٌر ك��ئ��ي��ٌب ف��ِإن��ي ل��ي ق��ل
… ال��ِك��ب��ار وس��اَر س��رن��ا ��ا ل��مَّ األَم��ِس م��ْوِك��ِب ف��ي
ع��ار ب��ذل��ك ف��ه��ل أَرًض��ا م��والي ط��َرْح��ُت …
ِح��م��ار! ي��ا ال ف��ق��ال: ع��ظ��ي��ًم��ا! أَت��يْ��ُت وه��ل

َواْلَجَواُد اْلبَْغُل

َم��َس��رَّْه ُم��م��ت��ِل��ئٌ وق��ل��بُ��ُه َم��رَّْه ذات ال��ج��واَد أَت��ى ب��غ��ٌل
َم��ح��لِّ��ي ل��ي ت��ْع��ِرَف أَن وآَن ِخ��لِّ��ي ي��ا ب��دا ق��د ف��ض��ل��ي ف��ق��ال:
ص��اح��ب��ي ت��ح��َت رق��ص��َي م��ن ت��ع��َج��ُب ب��ج��ان��ب��ي م��اش��يً��ا أَْم��ِس ك��ن��َت إِذ
ال��ج��واُد؟ ذا ال��م��ل��وِك ِم��ن ل��َم��ْن ال��ع��ب��اُد: ق��ال��ِت ح��ت��ى أَخ��ت��اُل،
دالِل��ِه: م��ن ب��ال��م��ع��ه��ود وق��ال م��ق��اِل��ِه م��ن ال��ِح��ص��اُن ف��َض��ِح��َك
ال��ِم��ه��م��اِز! ن��ق��َرة س��م��ع��ُت ل��ك��ن ال��غ��ازي ت��ح��َت ال��ب��غ��ِل رق��َص أَر ل��م

َواْلِقطَُّة اْلَفأَْرُة

َف��ت��اه��ا ل��ه��ا يَ��ن��َع��ي ش��ق��ي��ُق��ه��ا أَت��اه��ا ف��أَْرًة أَنَّ َس��ِم��ْع��ُت
أُخ��ت��ي؟! اب��ِن ع��ل��ى ال��ِق��طَّ َس��لَّ��ط َم��ْن بَ��خ��ت��ي نُ��ح��وِس ِم��ن ل��ي ي��ا ي��ص��ي��ُح:
األَت��راب��ا ل��ل��َم��أْتَ��ِم وَج��َم��َع��ْت ال��تُّ��رابَ��ا ��ِت وع��ضَّ ف��َول��َول��ْت
ال��ح��ي��اِة ف��ي ب��ع��َدَك ل��ي خ��يْ��َر ال ل��ذَّات��ي ان��ق��َض��ت ال��يَ��وَم وق��ال��ِت:
؟! ال��م��رِّ ال��ع��ذاِب ذا م��ن يُ��ري��ُح��ن��ي ال��ه��رِّ ذاك م��ث��ِل ب��ه��رٍّ ل��ي م��ن
تُ��ع��ي��ُد وم��ا تُ��بْ��ِدي م��ا يَ��س��َم��ُع ت��ري��د ال��ذي ب��ال��ق��ْرِب وك��ان
ل��بَّ��اك! ق��د َدَع��ْوِت ال��ذي إِن بُ��ْش��راِك ي��ا ي��ق��وُل: ف��ج��اءَه��ا
ال��ج��اَرْه ب��ب��يْ��ِت م��ن��ه واع��تَ��َص��َم��ْت ال��ف��اَرْه رأَت��ه ��ا ل��مَّ ف��َف��ِزع��ت
يَ��ب��ك��ي��ه؟! َف��َم��ْن اب��ن��ي ب��ع��َد ُم��تُّ إِن ��ف��ي��ِه: ل��ل��سَّ ت��ق��وُل وأَش��رف��ْت
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َوالذِّئُْب َوالتَّيُْس َواْلَخُروُف اْلَغَزاُل

ال��ظَّ��ري��ف إِن��ه ك��لٌّ وق��ال وال��خ��روُف ال��غ��زاُل تَ��ن��اَزَع
ذق��نَ��ه! أَط��اَل َم��ْن ع��ق��الً أَع��ط��اُه أَنّ��ه ف��َظ��نَّ��ا ال��تِّ��يْ��َس؛ ف��رأَي��ا
ال��َم��ال ف��ي اع��ِت��ب��اٌر ل��ه َح��َك��ٍم ع��ن ال��َف��ال يُ��َف��تِّ��َش أَن ف��ك��لَّ��ف��اه
��ه ُم��ْس��ت��ِح��قَّ ال��ح��قَّ يُ��ع��ِط��ي ع��س��اُه ��ْه قَّ ب��ال��دِّ َدع��واُه��م��ا ف��ي ي��ن��ُظ��ُر
اإلِخ��واِن ب��ِث��ق��ِة ُم��ف��تَ��ِخ��ًرا تَ��وان��ي ِب��ال ل��ل��ب��ح��ِث ف��س��اَر
ال��َع��ش��ي��رْه ف��ي ال��تَ��يْ��ِس ش��أَْن تَ��رف��ُع ك��ب��ي��رْه ن��ظ��رٌة ِع��ن��دي ي��ق��ول:
األَع��داءِ م��ن ج��اءَ م��ا ��ْدِق ب��ال��صِّ ال��ثَّ��ن��اءِ أَج��َدَر أَنَّ وذاَك
ت��ك��ذي��ب��ا ل��ه ي��س��ت��ط��ي��ع��اِن ال ال��دِّي��بَ��ا َدَع��ْوُت إِذا وإِن��ن��ي
ب��اال ل��ل��خ��روِف يُ��ل��ِق��ي ول��ي��س ال��غ��زاال يَ��ع��رُف ال ل��ك��ْون��ه
ب��ل��ح��ي��ت��ي! وُخ��ذْ م��ع��ي، ف��ِس��ْر أَن��َت، ِط��ْل��بَ��ت��ي ف��ق��ال: ال��ذِّي��َب، أَت��ى ث��م
وال��خ��روِف ال��ظَّ��ب��ِي ب��ي��ن ف��ق��اَم ال��م��ع��روِف ل��ل��م��وِض��ع وق��اَده
ب��األَظ��اِف��ِر ال��ظَّ��بْ��يَ��يْ��ِن َق ف��م��زَّ ال��ظ��اِه��ر َح��ْس��َب أَح��ك��ُم ال وق��ال:
ذَق��ن��ك��ا! غ��يْ��ُر ال��َخ��ْص��َم��يْ��ن ق��تَ��ل م��ا ِل��ش��أِْن��ك��ا ان��ط��ل��ْق ل��ل��ت��يْ��س: وق��ال

يُك َوالدِّ َواألَْرنَُب اْلثَّْعَلُب

ال��ث��ْع��ل��ب��ا يَ��ُس��بُّ ال��دِّي��َك رأى ��ا ل��مَّ األَرن��ب��ا أَن األَخ��ب��اِر أَع��َج��ِب م��ن
اإلِم��ك��اِن ال ب��ال��م��ك��اِن، يَ��غ��ل��ُب أَم��اِن ف��ي ال��ِج��داِر ع��ل��ى وْه��َو
ال��س��اِخ��را يُ��ط��ي��ُق ��ع��ِف ال��ضَّ م��ن أَْم��س��ى ال��م��اك��را ب��أَنَّ ال��ظ��نُّ داَخ��ل��ُه
��ِل ُم��غ��فَّ م��ن األَرِض ف��ي م��ا ِع��داَد ِل األَوَّ م��ث��ل يَ��ْل��َع��ُن ف��ج��اءَُه
ب��ال��خ��روف ال��ذِّي��ِب أَخ��ي��ه َع��ْص��َف ب��ال��ض��ع��ي��ِف ال��ث��ع��ل��ُب ف��ع��َص��َف
ال��دي��ِك! ف��ي خ��يْ��ب��ت��ي ع��ن ت��س��ل��ي��ٌة ال��م��س��ف��وِك َدِم��َك ف��ي ل��ي وق��ال:
ف��ص��ي��ح ع��اِرٍف ق��وَل وق��ال ال��ذب��ي��ح إِل��ى ال��دي��ُك ف��ال��ت��ف��َت
َم��ك��انُ��ْه! يُ��ن��ط��ُق��ه َم��ن ال��ن��اس ف��ي ل��س��انُ��ْه يَ��ن��ف��ُع��ُه ك��لُّ��ن��ا م��ا
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الذِّئِْب َوأُمُّ الثَّْعَلُب

َع��ظ��َم��ْه ال��زَّْور ف��ي ف��ج��رْت يَ��ت��غ��دَّى ذئ��ٌب ك��ان
ج��ْس��َم��ْه ال��روح ف��ي َف��ج��َع��ْت ح��ت��ى ��ْوَم ال��صَّ أَل��َزَم��تْ��ُه
��ه أُمَّ ف��ي��ه ويُ��ع��زِّي ي��ب��ك��ي ال��ث��ع��َل��ُب ف��أَت��ى
��ْه ُغ��مَّ ِب��ِك م��م��ا ب��َي ص��دي��ق��ي أُمَّ ي��ا ق��ال:
رْح��م��ه! األُمِّ ص��بْ��َر إِّن ج��م��ي��الً ص��ب��ًرا ف��اص��ِب��ري
ِح��ك��َم��ْه ق��ل��َت ق��د م��ا ك��لُّ أُخ��ت��ي اب��َن ي��ا ف��أَج��اب��ْت:
ِب��ع��ْظ��َم��ه! م��اَت ق��ولُ��ُه��م: ول��ك��ن ال��غ��ال��ي، ب��َي م��ا
ب��تُ��ْخ��َم��ه! م��ح��س��ودا م��اَت أَخ��ي��ه م��ث��َل ل��يْ��ت��ه
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األطفال ديوان

وثقافة. أدبًا لألطفال لتكون نظمها السهل، الشعر من مجموعة

والنََّظافة اْلِهرَُّة

ح��ل��ي��ف��ْه ل��ل��ب��ي��ِت وْه��ي أَل��ي��َف��ْه ِج��دُّ ِه��رَّت��ي
ال��ظ��ري��ف��ه ال��ب��ي��ِت ُدْم��ي��ُة ت��ت��ح��َرْك ل��م م��ا ه��ي
وِص��ي��ف��ه ال��ب��ي��ِت ف��ي ِزي��َد وراح��ْت ج��اءَْت ف��إذا
��ق��ي��َف��ْه وال��سَّ م��ن��ه فَّ ال��رَّ ��ي تُ��ن��قِّ ال��ف��اُر: ش��ْغ��ل��ه��ا
ش��ري��ف��ه ب��أَوراٍد ـ��َر وال��ع��ص��ـ ال��ظ��ه��َر وت��ق��وُم
ق��ط��ي��ف��ه ف��رٍو س��وى ـ��ِل��ْك ت��م��ـ ل��م األَث��واِب وم��ن
ال��ُم��ِط��ي��ف��ه ال��ب��راغ��ي��َث َوى آ أَو اس��تَ��وَس��َخ، ك��ل��م��ا
ل��ط��ي��ف��ه ب��أَس��ال��ي��َب وك��َوتْ��ه غ��َس��ْل��تُ��ه،
وظ��ي��ف��ه وال��م��اءِ م ��ا ك��ال��ح��مَّ ه��و م��ا ��َدْت وحَّ
ِل��ي��ف��ه وال��ش��ارَب ب��وَن، ��ا ال��صَّ ري��ق��تَ��ه��ا َص��يَّ��َرْت
ج��ي��ف��ه ب��األَن��ِف وال ال��ع��ي��ن ع��ل��ى تَ��ُم��رَّنَّ ال
ن��ظ��ي��ف��ه ال��ث��وِب ح��َس��َن تُ��الَق��ى أَن وت��ع��وَّْد
ال��ص��ح��ي��ف��ة ُع��ن��واُن ـ��ان اإلِن��س��ـ ع��ل��ى ال��ث��ْوُب إِن��م��ا

ُة اْلَجدَّ
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أَب��ى ِم��ن ع��ل��يَّ أَح��نَ��ى ب��ي تَ��ْرأَُف ٌة َج��دَّ ل��ي
َم��ذه��ب��ي ف��ي��ه ت��ذه��ب س��رَّن��ي ش��يءٍ وك��لُّ
تَ��غ��َض��ب ل��م ك��لُّ��ه��م ع��ل��يَّ األَه��ُل غ��ِض��َب إِن
ال��م��ؤّدِب ِم��ش��ي��َة إِل��يَّ ي��وًم��ا أَب��ى م��ش��ى
يَ��ض��ِرِب ل��م وإِن ب��ال��ض��ْرِب، َد َه��دَّ ق��د َغ��ض��ب��اَن
َم��ه��َرِب م��ن َج��دَّت��ي غ��ي��َر م��ن��ُه ل��ي أَِج��د ف��ل��م
وأَْخ��ت��ب��ي ب��ه��ا، أَن��ج��و خ��ل��َف��ه��ا ف��ج��َع��ل��ت��ن��ي
ال��م��ونِّ��ِب: ِب��ل��ه��ج��ة ألَب��ي ت��ق��وُل وْه��َي
ال��ُم��َع��ذَِّب! ال��ول��ِد ـ��ذا ِل��ه��ـ وي��ٌح ل��ه! وي��ٌح
ص��ب��ي؟ أَن��ت إِذا يَ��ص��ن��ُع م��ا ت��ص��ن��ُع ت��ك��ن أَل��م

اْلَوَطن

ف��نَ��ن ع��ل��ى َح��لَّ��ت��ا ِز ال��ِح��ج��ا ف��ي ُع��ص��ف��ورت��اِن
ح��َس��ن وال نَ��ٍد، ال ِض، ال��رِّي��ا م��ن خ��اِم��ٍل ف��ي
ال��ُغ��ُص��ن ع��ل��ى َس��َح��ًرا ِن تَ��ن��تَ��ِج��ي��ا ُه��م��ا ب��ي��ن��ا
ال��يَ��َم��ْن ِم��َن َس��َرى ري��ٌح أَي��ك��ِه��م��ا ع��ل��ى َم��رَّ
ُم��َم��تَ��َه��ن! ِوع��اءٍ ف��ي ِن ُدرَّت��ا وق��ال: ح��يَّ��ا
َع��َدن1 ظ��لِّ وف��ي ـ��َع��اءَ، َص��ن��ـ َح��ْوَل رأي��ُت ل��ق��د
ي��َزن2 ِذي م��ن ب��ِق��يَّ��ُة ك��أَن��ه��ا خ��م��ائ��الً
ول��بَ��ن ُش��ْه��ٌد وال��م��اءُ ُس��كَّ��ٌر ف��ي��ه��ا ال��َح��بُّ
اف��تَ��تَ��ن إِال ب��ه��ا يَ��س��َم��ْع ول��م ال��طَّ��يْ��ُر يَ��ره��ا ل��م
ال��زم��ن م��َن س��اع��ة ف��ي ن��أِْت��ه��ا ارك��ب��ان��ي ه��يَّ��ا
ال��ف��ِط��ْن: ِم��ن��ه��ّن وال��طَّ��يْ��ُر إِح��داه��م��ا ل��ه ق��ال��ْت
��ك��ن ال��سَّ م��ا َع��َرْف��َت م��ا ـ��ل، ��ب��ي��ـ ال��سَّ اب��ُن أَن��َت ري��ُح ي��ا
ال��وط��ن! يَ��ع��ِدُل ش��يءَ ال ال��ي��م��ن ال��ُخ��ل��ِد ج��ن��َة َه��ب
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باْلَحيََوان الرِّْفُق

َح��قُّ ع��ل��يْ��َك ل��ه َخ��ْل��ُق ال��ح��ي��واُن
َق��بْ��َل��ك��ا ول��ل��ِع��ب��اِد ل��ك��ا ال��ل��ُه ��َره َس��خَّ
األَط��ف��اِل وَم��ْرِض��ُع األَث��ق��اِل َح��ُم��ول��ُة
ال��زِّراع��ة وخ��اِدُم ال��ج��م��اع��ْه وُم��ْط��ع��ُم
يُ��ْرَه��ق��ا وأَال ب��ه يُ��ْرَف��ق��ا أَن ��ِه ح��قِّ ِم��ْن
ُج��ِرْح إِذا وداِوه يَ��س��تَ��ِرْح َدْع��ُه َك��لَّ إِن
ِج��واِرك��ا ف��ي يَ��ْظ��َم أَو داِرك��ا ف��ي يَ��ُج��ْع وال
يُ��ب��ي��ُن ف��ال ي��ش��ك��و ِم��س��ِك��ي��ُن ب��ه��ي��م��ٌة
ُدم��وع! ل��ه وم��ا م��ق��ط��وُع ل��س��انُ��ه

األُمُّ

ال��َول��دا! ِس��واِك يَ��خ��لُ��ْق ل��م ل��ق��ل��ُت: ال��تُّ��ق��ى ل��وال
األَس��دا ك��ان ش��ئ��ِت إِن أَو ال��َع��يْ��َر، ك��ان ِش��ئ��ِت إِن
َرش��دا ُرْش��ًدا تَ��بْ��ِغ أَو َغ��وى َغ��يٍّ��ا تُ��ِرْد وإِن
َص��دى ��وِت ل��ل��صَّ وْه��َو ـ��ه، ف��ي��ـ ال��ص��وُت أَن��ِت وال��ب��يْ��ُت
ف��َق��لَّ��دا ل��ه، ِق��ي��َل ق��ف��ٍص: ف��ي ك��ال��بّ��بَّ��غ��ا
ال��يَ��دا ��ك��ِل ال��شَّ ف��ي ط��اَوع ق��ْد ال��لِّ��ْدِن: وك��ال��ق��ض��ي��ِب
ت��ع��وَّدا! م��ا وال��م��رءُ َع��وَّْدِت��ه م��ا ي��أُْخ��ذُ

اْلُغَراب َوَلُد

��ِق ُم��زقَّ ال��غ��راِب ول��ِد م��ن ال��وك��ِر ف��ي ��د وُم��م��هَّ
ُم��تَ��ن��طِّ��ِق3 ُم��ت��أزٍَّر، ُم��تَ��ق��لِّ��ٍس ك��ُرَوي��ِه��ٍب
وال��َم��ف��ِرِق َج��ن��اِح��ه ِد َس��وا ع��ل��ى ال��رَّم��اَد ل��ب��َس

333



(٢ (مجلد الشوقيات

تُ��ح��َرق ل��م ب��ِق��يَّ��ًة ِد ال��رَّم��ا ف��ي غ��ادَر ك��ال��ف��ْح��ِم
ب��ِق��ي م��ا واألَظ��اِف��ُر ٌس، ورأ ِم��ن��ق��اٌر ثُ��ل��ث��اُه
وال��م��ن��ِط��ِق ال��ِح��َج��ى ِم��َن ال��ُخ��لُ��وِّ ع��ل��ى ال��دِّم��اِغ ض��خ��ُم
ل��ِق��ي م��ا ال��بَ��ل��يّ��ِة م��َن ـ��ي��ُر ال��ص��ِغ��ـ ل��ق��ي ��ِه أُمِّ ِم��ْن
وتَ��تَّ��ق��ي األُّم��ه��اُت ُد تَ��ذو م��ا ع��ل��ي��ِه َج��ل��بَ��ْت
ت��خ��ل��ق ل��م ُق��ًوى ف��ي��ه َف��ت��َوّه��َم��ْت ب��ه، ُف��ِت��ن��ت
وح��لِّ��ق ال��ِك��ب��اُر، وث��ب ك��م��ا ف��ِث��ب ك��ِب��ْرَت، ق��ال��ت:
تَ��ْس��تَ��وثِ��ق ول��م تَ��ح��ِرْص، ل��م ، ال��ج��وِّ ف��ي ب��ه وَرَم��ْت
ُم��م��زَّق ش��رَّ ال��داِر ءِ ِف��ن��ا ف��ي ف��ُم��زِّق َف��َه��وى،
وت��رتَ��ق��ي4 ال��ف��ض��اءِ ف��ي ُد تُ��ردَّ ق��اق��اٍت وَس��ِم��ع��ُت
وت��ل��ت��ق��ي ال��س��م��اءِ ف��ي ُق تَ��َف��رَّ ِغ��ْرب��انً��ا ورأَي��ُت
��ِق ال��نُّ��عَّ ال��ص��اِرخ��اِت ف��ي ��ِه أُمِّ َرنّ��َة وع��رف��ُت
ُم��ْش��ِف��ق: َم��ق��ال��َة ل��ه��ا ـ��ُت ف��ق��ل��ـ ف��ال��تَ��َف��تَ��ْت، ف��أَش��ْرُت،
تُ��ط��ِل��ق��ي ل��م َج��ن��اَح��ه ـ��ِت ام��تَ��ح��ن��ـ ول��ِو أَط��ل��ِق��ت��ه؛
��ق��ي! تَ��تَ��َرفَّ ل��م ع��ل��ي��ِك ِك واِل��َدا ��َق تَ��َرفَّ وك��م��ا

النِّيل

األَخ��َض��ْر ش��اط��ئُ��ه وال��ج��ن��ُة ال��ك��ْوث��ُر ه��و ال��َع��ذُْب ال��نِّ��ي��ُل
أَن��َض��ر! وم��ا ال��ُخ��ل��َد أَب��َه��ى م��ا وال��م��ن��َظ��ر ��ْف��َح��ِة ال��صَّ ريَّ��اُن
غ��َرس��وا وم��ا ال��ن��اَس ال��س��اق��ي ال��ُق��ْدُس ال��َف��يَّ��اُض، ال��ب��ح��ُر
األَن��َور ب��ال��ق��ط��ِن وال��ُم��نْ��ِع��ُم ل��ِب��س��وا ل��م��ا ال��ِم��نْ��واُل وه��و
َم��ْرع��ى م��ن ال��وادَي يُ��ْخ��ِل ل��م َش��ْرَع��ا ل��ه اإلِح��س��اَن ج��ع��َل
يُ��بْ��ذَر وُه��ن��ا يُ��ج��نَ��ى، وُه��ن��ا زرع��ا يَ��ت��ل��و زرًع��ا َف��ت��َرى
ووق��ار ف��ي��ه ألَن��اٍة ب��ج��اِر ل��ي��س ويُ��َرى ج��اٍر
يَ��زأَر َف��ت��ح��َس��بُ��ه ويَ��ِض��جُّ ُم��نْ��ه��اٍر ك��تَ��لٍّ يَ��ن��َص��بُّ
وبُ��ح��يْ��َرتِ��ه َم��نْ��بَ��ِع��ه م��ن ك��ِج��ي��ِرت��ه ال��لَّ��ْوِن َح��بَ��ِش��يُّ
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وك��ال��َع��ن��بَ��ر ك��ال��م��س��ِك ل��ْونً��ا ب��ُس��ْم��َرت��ه ��طَّ��يْ��ِن ال��شَّ َص��بَ��َغ

اْلَمْدَرَسة

ع��نِّ��ي تَ��ِم��ْل ال ك��أُمٍّ، اج��َع��ل��ن��ي ال��م��دَرس��ُة أَن��ا
��ج��ن ال��سِّ إِل��ى ال��ب��ي��ِت م��ن ك��م��أخ��وٍذ ت��ْف��َزْع وال
ال��غ��ص��ن ف��ي ال��ط��ي��ُر وأَن��ت َص��يَّ��اٍد وْج��ُه ك��أَن��ي
ِم��نِّ��ي — ف��غ��ًدا وإِال — ال��ي��ْوَم ل��ك بُ��دَّ وال
ت��س��ت��غ��ن��ي َع��نِّ��َي إِذْن ال��ع��ق��ِل ع��ن اس��تَ��ْغ��ِن أَِو
ل��ل��ذِّْه��ن ال��ِم��ف��ت��اُح أَن��ا ل��ل��ِف��ك��ِر ال��ِم��ْص��ب��اُح أَن��ا
ال��يُ��ْم��ن ع��ل��ى ادخ��ْل ت��ع��اَل ال��م��ج��ِد إِل��ى ال��ب��اُب أَن��ا
َص��ْح��ِن��ي م��ن ت��ش��بَ��ُع وال َح��ْوِش��ي ف��ي تَ��ْرتَ��ُع غ��ًدا
��نِّ ال��سِّ ف��ي يُ��دان��ونَ��َك ب��ِإخ��واٍن وأَل��ق��اَك
ُح��س��ن��ي وي��ا َش��وق��ي، وي��ا ِف��ك��ري ب��ي��ا تُ��ن��اِدي��ه��ْم
ب��اب��ن ل��ه��م أَن��ت وم��ا أََح��بُّ��وَك وآب��اءٍ

مْرص نَِشيُد

ه��يَّ��ا ل��ل��ُم��ل��ِك َم��ه��ُدوا َف��َه��يَّ��ا تَ��َه��يَّ��ا َم��ك��انُ��ك��ُم��و ِم��ص��ٍر بَ��ن��ى
َم��ِل��يَّ��ا؟! أَّولِ��ك��م ت��اَج تَ��ُك أَل��م ُح��ِل��يَّ��ا ل��ه ال��ن��ه��اِر ش��م��َس ُخ��ذوا
ُرك��ن ل��ل��ِع��زِّ وراءَه��ا ف��ل��ي��َس واب��ن��وا ال��ُم��ل��َك ُخ��طُّ��وا األَخ��الق ع��ل��ى
ش��ه��يّ��ا؟! يَ��ج��ري ال��ذي وك��وث��ُره��ا َع��ْدُن ال��نِّ��ي��ل ِب��واِدي ل��ك��م أَل��ي��س
نَ��ف��ت��دي��ه ال��ع��ري��ض��ِة وب��ال��دُّن��ي��ا نَ��ق��ي��ه ب��أَن��ف��ِس��ن��ا وط��ٌن ل��ن��ا
ش��يَّ��ا نُ��ْع��ِط ل��م ك��أَْن بَ��ذَل��ن��اه��ا ف��ي��ه األَرواُح ِس��ي��َل��ِت م��ا إِذا
األَم��ان��ا أَخ��ذ َح��َدث��اِن��ه وم��ن ال��زم��ان��ا ص��ِح��َب ال��ذي ال��َه��َرُم ل��ن��ا
ال��رُِّق��ي��ا األَُم��َم َع��لَّ��م��وا أَوائ��ُل ن��م��ان��ا ال��ع��ال��ي، ��ن��ا ال��سَّ ب��ن��و ون��ح��ُن
ذُْخ��را ل��ل��ت��اري��ِخ آل ف��ل��م��ا وف��خ��َرا ِع��زا ع��ُه��دُه��ْم ت��ط��اَوَل
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ال��َع��ِل��يّ��ا َم��ْظ��ه��َره��ا ال��ح��قَّ َج��َع��ل��ن��ا أُخ��رى ال��م��ج��ِد ف��ي ن��ش��أًَة ن��ش��أن��ا
ال��ِه��الِل ع��ل��ى ال��ص��ل��ي��َب َوأَلَّ��ْف��نَ��ا ال��َج��الِل ذي ِم��لَّ��َة ِم��ْص��َر ج��ع��ل��ن��ا
��ْم��َه��ِريّ��ا ال��سَّ ��ْم��َه��ِريُّ ال��سَّ يُ��ش��دُّ َع��واِل م��ن ك��ص��فٍّ وأَق��بَ��ل��ن��ا
��الُم ال��سَّ ج��وان��ِب��ه ع��ل��ى يَ��ِرفُّ يُ��َراُم ال ِع��زٍّا ِل��ِم��ص��َر ن��روُم
ش��ق��يَّ��ا ب��ن��ا ال��نَّ��زي��َل تَ��ج��َد ف��ل��ن ِك��راُم ِج��ي��راٌن ف��ي��ه وي��نَ��ع��ُم
ب��ن��ي��ن��ا إِل��ى ب��ال��تَّ��م��اِم ون��ع��َه��ُد ُم��ح��ِس��ن��ي��ن��ا ال��ِب��ن��اي��ِة ع��ل��ى ن��ق��وُم
ح��يَّ��ا ال��َم��ْف��ِديُّ وج��ُه��ِك ويَ��ب��ق��ى َح��ي��ي��ن��ا ك��م��ا — ِم��ْص��ُر — نَ��م��وُت إِل��يْ��ِك

اَفِة اْلَكشَّ نَِشيُد

ح��اِدي ل��ن��ا ال��روُح ِج��ب��ري��ُل ال��وادي ف��ي ��اف��ُة ال��َك��شَّ ن��ح��ُن
ال��وط��ِن ب��يَ��ِد خ��ذُ وب��م��وس��ى وال��ه��ادي ِب��ع��ي��س��ى، ، ي��اربِّ
وُم��ن��ي��تُ��ه��ا ال��داِر، وم��ن��اُة وِص��ب��يَ��تُ��ه��ا ِم��ص��َر، ��اف��ُة ك��شَّ
ال��م��ُدِن أَف��راِح وط��الئ��ُع وح��ل��ي��تُ��ه��ا األَرِض، وج��م��اُل
وال��ُخ��لُ��ُق ال��خ��ال��ُق يَ��رَض��ى م��ا ونَ��س��ت��ِب��ُق ال��خ��ي��َر، نَ��ب��ت��ِدُر
ال��ِم��َح��ن ف��ي ُوث��وًق��ا ونَ��زي��ُد ن��ِث��ُق وخ��اِل��ِق��ه��ا ب��ال��ن��ف��ِس
ش��ي��اط��ي��ن��ا ��خ��ر ال��صَّ ون��ج��وُب َري��اِح��ي��ن��ا نَ��ِرف ��ه��ِل ال��سَّ ف��ي
ال��َم��رِن ال��ج��س��م ف��ي ��ُة وال��ِه��مَّ وت��ب��ن��ي��ن��ا األَب��داَن ن��بْ��ن��ي
ن��ج��ت��ه��ُد ال��خ��اِل��ِق ول��َوج��ه اع��ت��ق��دوا وم��ا ال��خ��ل��َق ونُ��َخ��لِّ��ي
ال��زََّم��ن َج��ْرح ِم��ْن ونُ��داِوي ُوج��ُدوا أَنَّ��ى ال��ْج��رَح��ى ن��أس��و
ال��ُح��َرِم َم��سِّ ع��ن ��ِة وال��ِع��فَّ وال��َك��َرِم ن��ش��أَن��ا ��ْدِق ال��صِّ ف��ي
ال��ُح��ُص��ِن ال��ِغ��ي��ِد ع��ن وال��ذْوِد َه��ِرِم أَو ط��ف��ٍل ورع��اي��ِة
ال��َوَه��ِج ال��س��اط��ع��ِة وال��ن��اِر ال��لُّ��َج��ِج ف��ي ��ارَخ ال��صَّ ونُ��واف��ي
ث��م��ِن م��ن ب��ال��واِج��ِب وك��ف��ى ال��ُم��َه��َج ث��م��َن ن��س��أَلُ��ُه ال
ال��َم��َددا ألُب��وَّتِ��ن��ا واب��ذُل ع��َددا ف��ك��ثِّ��ْرن��ا ، ي��اربِّ
ال��وط��ن ِب��يَ��د وُخ��ذ ، ي��اربِّ َرَش��دا ول��ن��ا ل��ه��ُم َه��يِّ��ئْ
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الصبا شعر من

حماكا! أعزَّ ما األعزِة، قَرص

وهو إليه أنفذها صلة إىل ويشري الفطر بعيد توفيق الخديو يهنئ صباه يف «وقال
بأوربا» الدراسة يف

َس��م��اك��ا! بَ��ْدَر ال��َع��ل��يَ��اءِ ف��ي وأََج��لَّ ِح��م��اك��ا! أََع��زَّ م��ا األَِع��زَِّة، ق��ْص��َر
ف��بَ��ن��اك��ا؟! ُرِك��ن��ه ب��اِن��ي أَأُِع��ي��َد ب��يْ��تُ��ه��ا: ال��ُم��َق��دَُّس ال��ع��رُب ت��ت��س��اءَُل
وذاك��ا ال��ج��الل ف��ي ه��ذا ِس��يَّ��اِن ال��ُه��َدى: تَ��ل��ت��ِم��ُس ت��أَِت��ي��َك إِذْ وت��ق��وُل
أَص��ف��اك��ا! م��ا ال��بَ��ْح��َري��ن، َم��ْج��َم��َع ي��ا ب��ل أَب��ه��اَك! م��ا ال��ق��َم��َريْ��ِن، ُم��ل��تَ��ق��ى ي��ا
م��ْغ��ن��اك��ا ع��ل��ى دارْت ه��ال��ٍة ف��ي وال��ُع��ال وال��ج��الل��َة، األََم��ان��َة، إِّن
ث��راك��ا ال��ن��يِّ��راُت ع��ل��ي��ه��ا َح��َس��َدْت ال��ت��ي ال��َق��َدِم ث��َرى ف��ي إِال ال��ِع��زُّ م��ا
ِس��واك��ا يُ��َع��دُّ َم��ْن ل��إلِم��ارِة م��ا آب��اِئ��ه م��ن األَُم��راءِ س��اِدَس ي��ا
أَب��اك��ا1 ال��ك��ت��اب ف��ي تَ��ذك��ُر وال��ُع��ْرُب ال��وََغ��ى ف��ي َج��دِّك ب��اس��ِم ُ تَ��ق��رأ ال��تُ��رَُّك
األَف��الك��ا تَ��س��ك��َن أَن ��َع��ْت ل��تَ��َرفَّ ِل��ع��ْق��ِده ال��نُّ��ج��وُم ان��تَ��َم��ت ل��ِو نَ��َس��ٌب
نَ��ج��الك��ا بَ��ن��ي��ِه��ُم وف��اَت ف��ْض��الً، ُم��ل��وَك��ُه ُف��تَّ — ال��ع��ص��ِر ع��زي��َز — ش��َرًف��ا
ِغ��ن��اك��ا َش��ْرُط ال��م��ل��ِك ب��ه ي��ج��ري ال��ذي وك��ْوثُ��ره��ا ال��دن��ي��ا، ج��نَّ��ُة ل��ك
ِل��َواك��ا ت��ح��َت ال��ب��ح��ري��ن َم��ْج��َم��ِع ف��ي َم��ن��ي��ع��ًة وال��ثُّ��غ��وُر ال��م��دائ��ُن ول��ك
َم��س��ع��اك��ا ��ًق��ا م��َوفَّ ، ال��ن��ب��يِّ ب��اس��م م��ؤيَّ��ًدا ف��ي��ه، ال��ل��َه رع��يْ��َت ُم��ْل��ٌك
نُ��ه��اك��ا َرش��ي��د ع��ل��ى ال��س��ب��ي��ِل م��وَن ْ م��أ — ال��ع��ب��اِس أَب��ا ي��ا — أْم��ًرا ف��أَق��م��َت
ُق��واك��ا! أَش��دَّ ف��م��ا ال��ج��ب��اُل، وِه��َي ل��ه تَ��ه��ْن ال��ج��ب��ال ع��ل��ى يَ��ع��رض��وُه إِن
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إِدراك��ا ل��ُك��نْ��ِه��ه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال ك��ل��ي��ل��ًة ال��ع��ق��وُل ت��ق��ُف ب��س��ي��اس��ة
ُخ��ط��اك��ا ال��رج��اُل ف��ي��ه��ا يَ��ق��تَ��ف��ي ل��ك ت��وف��ي��ق��يَّ��ٍة ال��ح��ك��ِم ف��ي وب��ح��ك��م��ٍة
بُ��ْش��راك��ا س��ن��ا ع��ن أس��َف��ر ِم��ص��َر ف��ي ُس��ع��وِده ُص��ب��ُح ال��ف��ط��ِر ع��ي��ُد َم��والَي،
َع��ل��ي��اك��ا ع��ل��ى تُ��ْج��َل��ى وأِش��ائ��ًرا ب��ش��اِئ��ًرا ف��ي��ه اآلم��اَل ف��اس��ت��ق��ب��ِل
َه��ن��اك��ا ف��ي��ه ك��ان م��ا ف��ه��ن��اْؤه ُم��ن��ي��رًة ال��زم��ان أَع��ي��اَد وت��ل��قَّ
بَ��ق��اك��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ع��ي��ُد ع��ي��ٌد، ك��لُّ��ه��ا ال��س��ع��ي��دُة ال��غ��رُّ أَيَّ��اُم��َك
ُش��وراك��ا وْل��تَ��ِع��ْش ُج��ن��ُدَك، وْل��يَ��ْح��َي دي��وانُ��ه وَل��يَ��ُدْم ب��ي��تُ��َك، ف��ل��يَ��بْ��َق
رض��اك��ا ُس��ع��وِد م��ن ع��ي��ٍد أَل��ِف ف��ي أَن��ن��ي ي��وٍم ك��ّل ب��ك وْل��يَ��ه��ِن��ن��ي
ُع��الك��ا ص��ف��اِت ف��ي ه��ام��ْت ع��ذراءَ إِل��ي��ك��ه��ا األَري��ُب، ال��م��ل��ك ي��أَي��ه��ا
يُ��م��ن��اك��ا م��ن ال��م��وروِد ِل��ن��ظ��ي��رِه ِن��س��ب��ًة أَب��ي��َض ال��ب��ح��َر إِل��ي��َك ف��ط��وْت
نُ��ع��م��اك��ا ج��دي��دًة ع��ل��يَّ ق��ِدَم��ْت ب��ع��دم��ا ل��ب��اب��ك ع��ي��ٍد ع��ل��ى ق��ِدَم��ْت
ي��داك��ا؟! ب��االرت��ج��اِل ثَ��ن��اَي َس��بَ��ق��ْت َرِويَّ��ت��ي نَ��داَك ج��اَدت ك��لَّ��م��ا أََو
ف��ه��اك��ا! األَدي��َب ال��م��ل��َك يُ��ط��رُب م��ا تُ��ِرْد ف��ِإن ال��ث��ن��اءِ، ع��ن ال��غ��ن��يُّ أَن��َت

اْلُمنْتََزه َقْرصُ

من بدعوة الشائقة معامله رؤية بعد باإلسكندرية العامر املنتزه قرص يصف «وقال
«١٨٩٥ سنة العايل الجناب

وَج��نَّ��اِت��ِه! ب��ال��ل��ِه آم��ن��ُت ل��ل��م��ج��تَ��ل��ي ال��ع��بّ��اِس ُم��ن��تَ��زُه
ول��ّذاِت��ِه ال��ع��ي��ِش ط��ال��َب ي��ا غ��ي��رِه ف��ي ل��ي��س ف��ي��ه ال��ع��ي��ُش
َم��ش��ي��داِت��ه ك��س��َرى ي��ودُّه��ا ال��ّذَُّرى ب��اذخ��اُت ع��زٍّ ق��ص��وُر
ِب��ِذروات��ه ال��ن��ج��ِم ُم��ح��ي��ر ال��ث��رى ت��ح��ت األَص��ل راس��ي ك��ل م��ن
ِل��َل��بَّ��اِت��ه أَط��واًق��ا ف��ب��ت��ن س��الل��ي��ُم��ُه ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى دارْت
��اِت��ه لُ��جَّ م��ث��َل ُم��ن��م��ق��اٌت ب��ه م��ائ��ج��اٌت ُم��ن��ت��ِظ��م��اٌت
ق��ي��م��ات��ه ال��ج��وَه��َر تُ��ن��ازُع ل��ك��ن��ه��ا ال��ن��ْدِر، ال��رخ��اِم م��ن
وِج��نَّ��ات��ه س��ل��ي��م��اَن تُ��ن��س��ي أَن��ه��ا س��وى اإلِن��ِس، ع��م��ِل م��ن
س��اح��ات��ه دون م��ائ��الٌت ري وال��ج��وا أَب��واِب��ه، ف��ي وال��ري��ُح
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غ��اب��اِت��ه ال��بُ��س��ف��وِر ع��ل��ى يَ��أَت��ي ظ��لِّ��ه��ا ف��ي س��اَر َم��ْن وغ��ابُ��ه
غ��اي��اِت��ه ع��ن��د وه��ذا واٍف، ف��ذَا تُ��ب��اِه��ي، وال��ع��رِض ب��ال��ط��وِل
َس��ب��ي��ك��اِت��ه ال��ظ��لُّ يُ��َص��دِّئُ ُم��ذَه��ٌب ��ح��ى ب��ال��ضُّ ح��ال وال��رَّْم��ُل
بُ��َح��يْ��راِت��ه2 «َل��َم��ْرتِ��ي��َن» أَنْ��َس��ْت ُح��ل��َوًة ت��ك��ن ل��م ل��و وتُ��ْرع��ٌة
ل��ح��يّ��اِت��ه ال��وص��ِف ف��ي تُ��بْ��ِق ل��م ال��ث��َرى ح��ي��اَة ثَ��مَّ ت��ك��ْن ل��م أَْو
ُف��ْرض��اِت��ه ف��اَق أَرٍض ِل��س��اُن ج��اءَُه ِل��م��ْن ال��ب��ح��ِر ف��ِم وف��ي
ج��م��اع��اِت��ه ال��وح��ُش ويَ��ج��م��ُع ب��أَك��ن��اِف��ه ال��طَّ��يْ��ُر تَ��نْ��َح��ِش��ُد
ِن��ه��اي��اِت��ه ال��ج��ْرِي ِم��ن أََرْت َج��َرْت إِن َوْح��ِش��يَّ��ٍة، م��ِع��ٍز ِم��ْن
أَِس��ي��راِت��ه أَْس��ِر ف��ي ��وُر وال��سُّ ت��ح��ِت��ه��ا م��ن ف��ال��نَّ��ْج��ُم وثَ��ب��ْت أَو
وأَب��ي��ات��ه ال��رَّم��ِل ف��ي تَ��نْ��بُ��ُت أح��ص��يَ��ْت إِن ك��ال��نَّ��م��ِل وأرن��ٌب
ِح��ب��االت��ه أَل��َق��ى ق��يْ��َص��ٌر م��ا إِذا وي��ع��ل��و ��يْ��ُد ال��صَّ ب��ه��ا يَ��ع��ل��و
َل��ْوع��اِت��ه ال��ل��ع��اِش��ِق تَ��ه��ي��ُج ِك��ن��اس��اِت��ه��ا ف��ي ِظ��ب��اءٍ وم��ن
بُ��ي��وت��ات��ه ف��ي وتُ��ح��َم��ى تَ��ح��ِم��ي ع��راِق��يَّ��ٌة ال��ح��يِّ ف��ي وال��َخ��يْ��ُل
أَوق��ات��ه ِم��ث��ل ��الٌت ُم��ح��جَّ ال��َوَرى ع��زي��ِز ك��أَي��اِم ُغ��رٌّ

بأوربا» سياحتهما من نجليه بقدوم توفيق الخديو يهنئ «وقال

إِن��س��اُن ال��دَّْه��ِر ل��َع��يْ��ِن وأَن��ت إِال إِن��س��اُن ع��ل��ي��اَك ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي ب��اَت م��ا
وإِح��س��ان ُح��ْس��ٌن وأَدَه��َش��ه إِال أََم��ٍل ذو واف��اَك إِذْ تَ��ه��لَّ��ل��َت وم��ا
وإِي��م��ان أَْم��ٌن ِظ��لُّ��ه��ا ف��ِإن��م��ا ق��اِص��ُده��ا ال��م��س��ع��وُد س��اَح��تُ��َك ل��ل��ه
أَرك��ان ل��إلس��الِم ب��ك ت��ق��وََّم��ْت َل��َك��ْم ال��ح��ن��ي��ف ال��دِّي��ُن ِب��ك تَ��ب��اه��ى ل��ِئ��ْن
ُس��ل��ي��م��ان وال��تَّ��ق��وى ال��ع��ْدِل ف��ي ف��أَن��ت ت��َدبِّ��ُره ُم��ل��ٍك ف��ي ال��ل��َه تُ��راِق��ُب
وِع��ْرف��ان إِق��ب��اٌل ال��ُم��ل��ِك ل��ِرف��َع��ِة يُ��ه��يِّ��ئُ��ه��م أَن��ج��االً ال��ل��ُه ل��ك أَن��َج��ى
وإِم��ك��ان ش��اءُوا ك��م��ا م��ك��اُن ل��ه��م رك��اِئ��بُ��ه��م ح��لَّ��ْت أَي��نَ��م��ا أَِع��زٌَّة
وأَوط��ان أَوط��اٌر — ُم��ل��ِك��ك ع��زِّ ف��ي ِص��َغ��ٍر ف��ي ال��ِع��ل��ِم ِط��الِب ع��ن ت��ث��ِن��ِه��ْم ل��م
ض��ي��ف��ان األَرِض ِل��م��ل��وِك ألن��ه��م تُ��س��ايَ��ره��م أَن إِال ال��س��ع��ادُة ت��أَب��ى
ش��ان ال��ورى ب��ي��ن ل��ه��م��ا ُم��َع��ظَّ��ٌم بَ��ل��غ��ا م��ا ال��م��ج��ِد ف��ي ب��ل��غ��ا ق��د ن��ج��الِن
وأَل��م��ان روٌس َس��ب��ِق��ه��م��ا ب��ف��ض��ِل َش��ه��َدْت أَن ال��ف��خ��ِر س��ب��ي��ل ف��ي ي��ك��ف��ي��ه��م��ا
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يَ��ق��ظ��ان ب��ال��م��ج��ِد َك��ِل��ٌف ِك��الُه��م��ا ق��دَرُه��م��ا ال��َع��ل��ي��اءُ ت��ع��ِرُف ُه��م��ا، ُه��م��ا
وي��زدان؟ يَ��زه��و ب��ه��م��ا َم��وِك��ٍب ف��ي ط��ل��ع��ا ُه��م��ا ي��وًم��ا إِذا ال��َف��ْرَق��داِن م��ا
ِخ��ذْالن أََي��دي��َك ع��ل��ى إِال ال��نَّ��ص��ُر أَْم��َرُه��ُم ال��ل��ه ب��ع��د ال��ن��اس ك��اِف��َي ي��ا
ُخ��س��ران ال��ب��اِب ه��ذا غ��ي��ِر م��ن ال��رب��ح ك��رًم��ا وال��نَّ��دى ال��م��ع��ال��ي ُم��ِن��ي��َل وي��ا
ح��ي��راُن؟! ال��م��ل��ِك ج��الِل ف��ي ف��ع��ق��ل��ُه َم��ع��ذَرٌة ب��ال��ب��اِب ِل��ف��ت��ى ه��ل م��والَي،
ُع��ن��وان اإلق��ب��اِل ع��ل��ى ف��ْه��َو رض��اك، ُم��ل��تَ��ِم��ًس��ا اإلِخ��الِص ق��دِم ع��ل��ى س��ع��ى
َربَّ��ان ف��ي��ه رج��ائ��ي ُغ��ص��َن ألَّن نَ��ِض��ًرا ل��ل��ن��دى َروًض��ا َج��ن��ابَ��َك أَرى
إن��س��ان َع��ل��ي��اَك ع��ل��ى يُ��ث��ن��ي ب��اَت م��ا ُم��ب��تَ��ِه��ج��ا ب��األن��ج��اِل ُم��ل��ك��َك زاَل ال

الكريمات» إحدى بوالدة عباس للخديو مهنئًا «وقال

يُ��ه��نِّ��ي��ه��ا؟ أَم ش��ع��ري يُ��ه��نِّ��ي��ك ف��ه��ل ب��اري��ه��ا أَع��ط��اَك إِذ ال��ب��ري��َة أع��ط��ى
داع��ي��ه��ا ف��ْه��و ِل��ت��ه��ن��ا ي��وًم��ا دع��اَك ف��َم��ْن أَن��ت، وْه��َي ف��اه��ن��أ، ال��ب��ري��ة، أَن��ت
ودان��ي��ه��ا ق��اص��ي��ه��ا ال��خ��الِئ��ِق ع��ي��ُد بَ��ي��ن��ه��م��ا األَرِض وع��ي��ُد ال��س��م��اءِ ع��ي��ُد
راج��ي��ه��ا اآلم��اَل ب��ه��ا ي��رج��و وي��وَم َم��ولِ��ِده��ا ي��وَم ف��ي��ه��ا ال��ل��ُه ف��ب��اَرَك
َدراري��ه��ا ال��دن��ي��ا زان��ِت ك��ه��ال��ٍة ص��ب��ي��تُ��ه��ا ال��ع��رِش ح��ْوَل تُ��ش��ِرُق وي��وُم
أي��ادي��ه��ا3 تَ��تْ��َرى وأَن تَ��ُك��فَّ أَال وَع��َدْت ج��اَم��َل��ْت ��ا ل��مَّ ال��ع��ن��اي��َة إِّن
ل��رائ��ي��ه��ا ��ْت َه��شَّ ل��و ال��ف��راِق��ِد م��ن ت��ح��َس��ب��ه األَن��ج��اِل م��ن ع��اٍل ب��ك��لِّ
ع��ال��ي��ه��ا ��اِت ال��ذِّمَّ أَب��ل��ِج وال��ٍد ع��ن ب��ه ال��ج��دوِد أَوف��ى ع��ن ب��ال��ع��ه��ِد ي��ق��وُم
م��وال��ي��ه��ا م��ن األَع��ال��ي ��راِة ال��سَّ ع��ِن وص��اح��ب��ه��ا م��ص��ٍر ع��ن ال��م��ج��َد وي��أْخ��ذُ
َم��ع��ال��ي��ه��ا ت��اَج��ْي ع��ل��ى وال��ق��اب��ض��ي��ن ُس��ؤدده��ا ك��رس��يِّ ع��ل��ى ال��ن��اه��ض��ي��ن
وس��اق��ي��ه��ا وُح��َم��يَّ��اه��ا وك��أس��ه��ا ب��ه��ا ال��ح��ف��يِّ ال��ن��ي��ل ع��ل��ى وال��س��اه��ري��ن
ت��ه��ان��ي��ه��ا ت��ه��دي وأَن رزق��َت، ب��م��ا ب��ش��اِئ��َره��ا تُ��ب��دي أن ل��ل��ن��ف��ِس م��والي،
ف��ي��ه��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ب��ل ال��ثُّ��َريَّ��ا بَ��ل م��ن��زل��ًة ال��ج��ْوزاءُ ب��ِل ق��دًرا، ال��ش��م��ُس
ح��ام��ي��ه��ا ق��لَّ أَو ح��ازٌم ُم��دبِّ��ٌر أَْع��وَزه��ا األَوط��اُن إِذا ال��ب��ن��ي��َن أُمُّ
ن��ادي��ه��ا ُخ��ّداُم ال��م��ال وأَنَّ ع��ب��ٌد، ل��ه��ا ال��زم��ان أَّن ِس��وى اإلِن��اِث ِم��َن
��ي��ه��ا؟! أُس��مِّ ال م��ال��ي ال��ف��ض��ي��ل��ُة، ف��ْه��َي وب��ض��ع��تُ��ُه ع��ب��اٍس س��رُّ وأَن��ه��ا
ل��ي��ال��ي��ه��ا ش��اءَْت م��ا األَرُض وت��ش��رُق ب��ه ال��س��الَم ال��ع��ص��ُر ي��س��ت��ق��ب��ُل ُ أَغ��رُّ
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وغ��ال��ي��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ف��اخ��ر م��َن ل��ه ال��ج��ال��س��ي��ن، ب��ي��ن األَري��ك��ِة ع��ال��ي
ت��ن��اج��ي��ه��ا م��ن ُم��راٍد ك��لُّ وأَن��ت ِط��ْل��بَ��تُ��ه��ا أَن��ت ل��ن��ف��وٍس ِع��ْش ع��ب��اُس،
ك��اف��ي��ه��ا وْه��َو وع��ًدا، أَص��دق وال��ل��ه ل��يَ��ْص��ُدق��ه��ا وت��دع��وُه ال��رج��اءَ تُ��ب��دي

اْلَعالَءِ أَبي َوبنَْيَ بَيْني

ال��ُح��ك��م��اءَ ل��ه��ا أَْس��تَ��ْرِع��ي ال��ِب��رِّ ف��ي ق��ض��يَّ��ٌة ال��ع��الءِ أَب��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي
ن��ْع��م��اءَ أَب��ي م��ن ال��ِج��ن��اي��َة وأََرى ِج��ن��اي��ًة4 أَب��ي��ه نُ��ْع��م��ى رأَى ق��ْد ُه��َو

اْلُمتَيَّم َدَواءُ

وا ال��دَّ يَ��ِج��َد أَْن َق��بْ��ِل م��ن َداِوِه ال��ُم��تَ��يَّ��َم، َداِو
«ال��ه��وا»5 ب��ت��ب��ِدي��ِل ق��ال��وا ك��لَّ��ُه��ْم ال��نَّ��واِص��َح إِنَّ
ال��نَّ��وى وُط��وِل وال��َه��ْج��ِر، ، ِل��ل��ّص��دِّ َص��بِّ��ك��م ع��ل��ى ب��ابً��ا ف��تَ��ْح��تُ��ُم��وا
«ال��ه��وا»?? وم��رَّ ال��ب��اُب ُف��ِت��َح ق��د َس��ال م��ا إِذا تَ��ل��وُم��وُه ف��ال

ِلَصِديق ُمْهَداٍة ُصوَرٍة َعَىل َوَكتََب

وال��ِج��ه��اُت ن��ح��َوَك ال��ظِّ��لُّ وس��اَر َش��ْخ��ِص��ي وأَت��اَك ُص��وَرتِ��ي، ل��َك َس��َع��ْت
ال��ُم��ْل��َح��ق��ات تَ��ْس��َع��ى األَص��ُل وح��ي��ُث أَص��ٌل وْه��َي ِع��نْ��َدَك ال��رُّوَح ألَّن
ح��ي��اُة؟! ل��ه��ا ال��َق��بُ��وِل م��ن أَل��ي��س ُروح غ��يْ��ِر ِم��ن ص��وَرًة وه��بْ��ه��ا

هوامش

«إسماعيل». بن توفيق هو (1)
وقد ذائعة «البحريات» عن وقصيدته العظيم، فرنسا شاعر المرتني: (2)

مرات. العربية إىل تُْرِجَمت
تتواتر. بمعنى هنا الشاعر استعملها وقد متتابعة، متواترة ترتى: (3)

املعرى: العالء أبي قول إىل يشري (4)
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أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ، ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

ينجب. ولم يتزوج لم العالء وأبو
فيقصد البديعيني عند اإليهام طريقة عىل «الهوا» كلمة الشاعر يستعمل (5)
واملحبة. العشق بمعنى الهوى غري الهواء» «مقصور والهوا غريه، معنى ويوهم معنى
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حمجوبيات

وكان الود، من متينة صلة ثابت محجوب والدكتور الشاعر بني «كان
من بعد ننرشه ما ببعض الشاعر إىل أوحت ومداعبات مسامرات بينهما

الفكاهة». شعر

َواألُوتُوُمبيِل َمْكُسويني بنَْيَ

يف القاهرة أحياء من شاء ما به يرتاد حصان ثابت محجوب للدكتور «كان
أيرلندي بطل اسم وهو «مكسويني» حصانه ون يُسمُّ أصدقاؤه وكان الثورة، أيام
به». العناية وعدم وجوعه الحصان هزال عن بذلك يكنون جوًعا؛ انتحر مشهور

يداعب القصيدة هذه الشاعر فنظم سيارة، محجوب الدكتور به استبدل «وقد
.«١٩٢٤ سنة يف القصيدة هذه ت نُِرشَ وقد حصانه. ويعزي الدكتور

وال��ج��اَرْه ال��ج��اِر ح��دي��ُث س��يَّ��اَرْه ال��خ��طِّ ف��ي ل��ك��م
��اَره)1 (َط��مَّ ال��ُق��نْ��ُص��ُل ب��ه��ا يُ��ن��بِّ��ي��َك النْ��ُد) (أَوْف��ر
ج��بَّ��اَرْه2 ��واِق ال��سَّ ع��ل��ى (ش��اْرل��وَت) ك��س��يَّ��ارِة
ُم��نْ��َه��اَرْه! ال��ج��نْ��بَ��يْ��ِن ع��ل��ى م��ال��ْت َح��رَّك��َه��ا إِذا
ت��اَرْه وح��َده��ا وت��م��ِش��ي أَح��ي��انً��ا تَ��ْح��ُرُن وق��د
ف��وَّاَرْه (ال��ِب��ن��زي��ِن) ِم��َن َع��يْ��ٌن تُ��ْش��ب��ُع��ه��ا وال
ال��ف��اره ب��ه ع��اَم��ْت وإِن ال��زَّيْ��ِت م��ن تُ��ْرَوى وال
ال��ح��اره م��ن الَح��ْت إِذا ذُْع��ٍر ف��ي ال��ش��ارَع ت��رى
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َط��يَّ��اره يَ��ل��َق��ْون ك��م��ا ��وَن يَ��ِض��جُّ وِص��بْ��ي��انً��ا
َزّم��اره ال��ُم��ْؤِخ��ِر وف��ي ب��وٌق َم��ق��َدِم��ه��ا وف��ي
ُم��خ��ت��اره ت��رِج��ُع وق��د ش��اءَْت َم��ت��ى تَ��م��ش��ي ف��ق��د
داره! ي��ج��ع��ل��ه��ا أَن ق ��وَّا ال��سَّ ع��ل��ى ال��ل��ُه ق��ض��ى
زاره! م��ا ال��ل��ي��َل ويَ��ْل��َق��ى ف��ي��ه��ا يَ��وَم��ُه يُ��َق��ّض��ى
غ��ّداره؟! ال��ن��اِس ك��ُدن��ي��ا َم��ك��ِس��ي) (ي��ا ال��خ��ي��ِل أَُدن��ي��ا
إِدب��اره اإلق��ب��اِل م��ن ال��ده��ُر بَ��دَّل��ك ل��ق��د
َص��بَّ��اره ال��ح��رِّ ف��ن��ْف��ُس ال��خ��ي��ِل ف��تَ��ى ي��ا ف��ص��ب��ًرا
��اره؟ ب��َف��خَّ ع��ن��ك َس��ال (َم��ح��ج��وبً��ا) أَّن أَح��قٌّ
��اره؟ نَ��عَّ النْ��د) (ب��أوف��ْر ال��ُح��رَّ األَبْ��َل��َق وب��اَع
آث��اره َر ق��دَّ وال ال��ف��ض��َل ل��ه يَ��ع��ِرْف ول��م
ل��تَ��خ��ت��اره ك��ن��َت وم��ا ��ْل��َح ال��شَّ ل��ك اخ��ت��اَر ق��د
أَخ��ب��اره يُ��نْ��ب��ي��َك ع��س��ى ��ْل��ُح؟ ال��شَّ ه��و م��ا ف��َس��ْل��ه:
��اره3 وال��شَّ ال��رَّْوع ي��وَم ي��َة ال��رَّا تَ��ح��ِم��ِل ل��م ك��أَن
ال��غ��اره ع��ل��ى ت��ح��ِم��ْل ول��م ال��ه��ْوِل إِل��ى تَ��رك��ْب ول��م
نَ��ظَّ��اره ��ب��ي��ِة ال��صِّ م��ن َج��ْرَح��ى ع��ل��ى تَ��ع��ِط��ْف ول��م
ب��َغ��ّداره وَم��ق��ل��وٌب ��اش ب��َرشَّ ف��م��ض��روٌب
ب��اره وال (م��ح��ج��وبً��ا) ـ��َت ك��لَّ��ف��ـ م��ا وال��ل��ه وال
نَ��وَّاره! ت��ع��ِرف وال تَ��ْدِري��ِه ال��ِب��ْرس��ي��ُم، ف��ال
��اره4 ُس��مَّ ن��اَدْم��َت إِذا (ُص��ْل��ٍت) ع��ل��ى تَ��ْرَوي وق��د
ِم��ْع��ق��اره اِإلف��ري��ِز ع��ل��ى َخ��ْوٍد م��ن تَ��س��َك��ُر وق��د
ِق��ي��ث��اره! َرنّ��ِة م��ن ـ��ِل ال��ل��يْ��ل��ـ اب��َن ي��ا ت��ش��بَ��ُع وق��د
َس��يّ��اره (ي��وُس��َف) إِل��ى س��اَق ال��ذي ال��ل��ُه ع��َس��ى
ك��ب��اره األَرِض ف��ي ل��ه ُدن��ي��ا َخ��ل��ف��ه��م ف��ك��ان��ت
َه��وَّاره5 واب��َن ك��ري��ًم��ا َه��ّواًرا ل��ك ي��ه��يِّ��ي
َدّواره! األَرَض وإِّن َج��ّواٌل ال��ح��ظَّ ف��ِإن
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َمْكسويني…

الثورة أيام محجوب الدكتور حصان مكسويني يف قيلت أخرى مداعبة «وهذه
األهرام» وجريدة اللواء بار يرتاد الدكتور كان حني املرصية

خ��ادُم أَن��َت َم��ن ال��نُّ��ْط��ُس األس��اُة وت��ف��دي ��الِدُم ال��صَّ ال��ج��ي��اُد — َم��ك��ُس ي��ا — ت��ف��دِّي��ك
ت��س��اِل��ُم ح��ي��ن أَن��ت س��ي��ن��ا اب��ن وت��ح��َت ع��ن��ت��ٌر ف��ْوق��َك — ح��ارب��َت إِن — ك��أَن��َك
ال��ب��ه��اِئ��م تُ��ج��َزى ف��ي��ه ي��وٌم ج��اءَ إِذا ِم��ث��لُ��ه��ا ل��ي��س ال��ت��ي ال��ت��م��اث��ي��َل س��تُ��ْج��َزى
ال��دراه��م وُه��نَّ دي��ن��اٌر، وإِن��ك ك��واك��ٌب وال��ج��ي��اُد ش��م��ُس، ف��ِإن��ك
ق��ائ��م ل��ك ال��لِّ��وا) (ب��اِر ف��ي وآخ��ُر ��ٌب ��ن��صَّ مُّ ال��ب��ْرل��م��اِن ِب��س��اِح م��ث��اٌل …
نَ��واِغ��ُم6 ع��ل��ي��ه داوٍد «م��زام��ي��ُر» ب��ث��ال��ٍث إِال (األَه��راُم) ت��ظ��ف��ُر وال
ق��ات��م أَن��ت وال ، ُم��ْس��َودٌّ أَن��ت وم��ا ه��اِزالً َم��ك��س ي��ا ��وداَن ال��سُّ تَ��دَِّع��ي وك��م
ال��ع��ظ��ائ��م ��ل��تْ��ُه َع��جَّ م��ِش��ي��ٌب ول��ك��ن ُش��ه��ب��ٌة ال��ع��ي��ُن تُ��ب��ص��ُر م��م��ا ب��َك وم��ا
ال��ق��وائ��م وش��اب نَ��واص��ي��ه��ا، وش��اب��ت ُم��ت��ونُ��ه��ا ش��ابَ��ت ال��ت��رِك خ��يْ��ُل ك��أَن��ك
وال��م��الِح��م! م��ش��ه��ورٌة وق��ائ��ُع��ه��ا ع��ص��ي��ب��ٍة ش��ه��ْدَت أَي��اٍم ُربَّ ف��ي��ا

ذَِخريٌَة

إىل فيها يشري وهو الثورة أيام يف نظمها — تكمل لم — أخرى مداعبة «وهذه
باشا حسن بنك يف عليها وحرص اكتنزها قبل محجوب الدكتور كان جنيه ألفي

«… سعيد

ال��دْره��ُم إِال ال��ي��وَم ـ��َب َط��ب��ي��ـ ال ِس��ي��ن��ا: الب��ن ق��ل
َم��ْره��م ل��ل��ِج��راح��ِة ـ��َل��َك وق��بْ��ـ ب��ق��راٍط ق��ب��َل ه��و
وُح��وَّم دائ��رون ـ��ه ع��ل��ي��ـ ك��ان��وا ُم��ذ وال��ن��اُس
وت��ع��ُظ��م ال��ع��ي��وِن ف��ي ِف��ُل األَس��ا ت��ع��ل��و وِب��س��ْح��ِره
وَم��ح��َرم؟! يُ��م��سُّ ال ـ��ٌف وق��ـ األَل��ف��اِن تُ��رى ه��ل ي��ا
ق��يِّ��م ال��ق��ي��ام��ِة ح��ت��ى ع��ل��ي��ه��م��ا ��ع��ي��ِد» «ال��سَّ ب��ن��ُك
تُ��خ��َص��م! «ِح��وال��َة» وال ك ال��بُ��ن��و ف��ي ي��ظ��َه��ُر «ِش��ي��َك» ال
ي��ت��ك��ّرم! ف��ال ـ��ُه ي��ل��ق��ـ الق��ي��َت َم��ْن وأََع��فُّ
… … … … … … … … … …
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َمْحُجوب بََراِغيُث

دم��ي م��ن َط��ِع��َم��ْت م��ا أَن��َس ول��م أَن��َس��ه��ا ل��م َم��ح��ج��وب بَ��َراِغ��ي��ُث
واألَع��ُظ��ِم! ال��ل��ح��م ف��ي وت��ن��ُف��ذُ َج��ْوَرب��ى َخ��راط��ي��ُم��ه��ا ت��ش��قُّ
أح��َج��م ف��ل��م ال��خ��ري��ُف ف��ج��اءَ ـ��ُت اح��تَ��ج��ْم��ـ راح ال��ص��يَّ��ُف إِذا وك��ن��ُت
��لَّ��م ف��ال��سُّ ال��ع��ي��ادِة، ف��ب��اِب ـ��ري��ِق، ال��ط��ـ ف��وَق ��ي��ف ب��ال��ضَّ ��ُب تُ��َرحِّ
��م��ِس��م! ب��ال��سِّ األَرُض ��ِت ُرشَّ ك��م��ا َج��وق��ًة ج��ْوَق��ًة ان��ت��َش��َرت ق��د
األَس��ح��م وال��َع��َل��ِق ال��ِج��ل��ِد، ع��ل��ى ال��ِح��داِد ال��َم��واس��ي َرق��َص وتَ��رق��ُص
ال��م��ْوِس��ِم أَل��ِوي��َة وتَ��رف��ُع ��ت��اءِ ال��شِّ ق��ب��ل تَ��ط��ل��ُع ب��واك��ي��ُر
ال��بَ��ل��غ��م ف��ي ال��ب��راغ��ي��َث رأَي��َت ب��ل��غ��ًم��ا َرم��ى س��ي��ن��ا» «اب��ُن م��ا إِذا
ال��َف��م! وح��وَل ش��اِرب��يْ��ِه وف��ي ال��رئ��ي��س7 «ب��ي��ب��ا» ح��ول وتُ��ب��ِص��ُره��ا
ال��َم��ْط��َع��م! ط��ل��ِب ف��ي ��وِس ال��سُّ م��ع أَس��ن��اِن��ه ح��ف��اِئ��ِر وب��يْ��َن

هوامش

واشنطن. يف املرصية باملفوضية إماًما كان طمارة: الشيخ (1)
املشهور. الهزيل املمثل شابلن شاريل يعني (2)

.١٩١٩ سنة املرصية الثورة أبان يف أباه مالزمته إىل يشري (3)
ونزالئها. القاهرة سكان من الصفوة يرتاده كان القاهرة يف عام مرشب (4)
صعيد تستوطن بطن ومنها بالكرم، بنوها يشتهر عربية قبيلة هوارة: (5)

مرص.
العهد. لذلك األهرام رئيس بركات داود عليه املأسوف يعني نحسبه (6)

األشياء ومن نفسه، محجوب الدكتور عن كناية والرئيس: سينا، ابن (7)
«البيبا». يف التدخني إليه الحبيبة
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	عبد العزيز جاويشهو الشيخ عبد العزيز جاويش، أحد السابقين في خدمة القضية المصرية، كان زعيمًا سياسيًا دينيًا عظيمًا، وقد كرَّس حياته لخدمة سياسة بلاد الإسلام عامة، ومصر وتركيا خاصة، ثم حُكِمَ عليه بالنفي والتشريد مدَّة طويلة، ثم عاد إلى مصر ولم يلبث إلا بضع سنين، ومات في سنة ١٩٢٩، وله رسائل سياسية كانت مضرب المثل في الفصاحة والقوة في وقتها.
	تعزية ورثاءوجَّه هذه التعزية إلى صديقه حامد بك خلوصي حين مات والده المرحوم الأميرالاي مصطفى بك خلوصي، وقد كان من الضباط الكرام الذين مجدوا في قمع الثورة في الجزيرة (كريد) أيام كانت تابعة للدولة العثمانية.
	ذكرى هيجونُظِمَت هذه القصيدة في ذكرى شاعر فرنسا الكبير (فيكتور هيجو) لمناسبة مرور مائة عام على وفاته.
	عبده الحاموليتوفي عبده الحامولي في ١٩٠٢، وكان نادرة الزمن في حسن الصوت وفي ابتكار الألحان، هذا إلى أريحية ومروءة يضرب بهما المثل.
	قاسم بك أمينالمرحوم قاسم بك أمين هو الزعيم صاحب دعوة تحرير المرأة في مصر، وقد توفي في سنة ١٩٠٩.
	تولسـتويتولستوي: هو الفيلسوف الروسي الشهير، كان عالمًا عاملاً بما يقول، فتخلى عن ماله الجمِّ ليساوي نفسه بالفقراء، ولعل رواياته ومؤلفاته كانت الأناجيل الأولى للثورة الأخيرة في روسيا وقد توفي سنة ١٩١٠ وهو شيخ كبير.
	عمر بك لطفيتوفي عمر بك لطفي في سنة ١٩١١، وكان عالمًا قانونيًا ضليعًا، كما كان في حياته يكاد يتقَّد غيرة على قوميته وحبًا لمصلحة بلاده، وهو في طليعة مؤسسي نقابات التعاون في مصر.
	عمر بك لطفينُظِمَت هذه القصيدة لتُلْقَى في حفلة أقيمت لتأبين عمر بك لطفي بعد الأربعين، أمَّا القصيدة السابقة فقد نُظِمَت عقب الوفاة في سرعة تشبه الارتجال.
	الأميرةهي الأميرة فاطمة إسماعيل، كان لها الفضل الأول في تأسيس وإنشاء الجامعة المصرية، وقد انتقلت إلى دار الجنان في سنة ١٩٢٠.
	ذكرى مصطفى كامللأمير الشعراء عدة قصائد في مصطفى كامل باشا، هذه إحداها، وقد ألقيت في الاحتفال الذي أقيم تمجيدًا لذكراه في فبراير سنة ١٩٢٦.
	المنفلوطيهو الكاتب الذائع الصيت مصطفى لطفي المنفلوطي، اشتهر بأسلوب إنشائي خاص لفت إليه أنظار القُرَّاء في عصره، وقد توفي سنة ١٩٢٤.
	عاطف بركات باشاعاطف بركات باشا: أحد رجالات مصر المقدِّمين، وأحد نوابغ جيله المعلمين، ترقَّى إلى منصب وكيل وزارة المعارف، وقد توفي سنة ١٩٣٥.
	المويلحيهو الكاتب الكبير محمد المويلحي المتوفي سنة ١٩٣٠، وقد ألقيت هذه القصيدة في حفلة تأبينه.
	إسماعيل باشا صبريإسماعيل باشا صبري: أحد الشعراء السابقين الفحول، وكان يلقَّب بشيخ الشعراء، وكان أحد رجال الدولة في عصره، فقد تسنَّم أعلى المناصب القضائية، وترقَّى إلى منصب وكيل وزارة الحقَّانية، ثم وافاه الموت سنة ١٩٢٣.
	فوزي الغزيفوزي الغزي: هو أحد سراة الزعماء في الشام، وأحد ألوية الثورة العربية في نهضتها العظمى، توفي وأقيمت له حفلة تأبين في دمشق، وألقيت فيها هذه القصيدة العصماء، في سنة ١٩٢٠.
	كريمة الباروديوجَّه هذه القصيدة يعزي بها المرحوم محمود سامي باشا البارودي في كريمته التي توفيت أثناء زفاف شقيقتها.
	فتحي ونوريفتحي ونوري: هما الطياران العثمانيان اللذان قدما إلى مصر في سنة ١٩١٣ يقودان طيارتهما، فسقطت بهما؛ فماتا، فكان لمصابهما في مصر أسف شديد، وكانت الخلافة الإسلامية وقتئذ ما تَزال تربط المصريين بالعثمانيين.
	علي باشا أبو الفتوحعلي باشا أبو الفتوح: أحد نوابغ مصر الذين اشتركوا في تمهيد الطريق لنهضتها، كان حقوقيًا ضليعًا، وأسندت له وكالة وزارة المعارف، فكان موضع الفخر والأمل، وقد توفي سنة ١٩١٣، فعُدَّ موته خسارة وطنية كبرى.
	جورجي زيدانالأستاذ الكبير المرحوم جورجي زيدان منشئ دار الهلال الغرَّاء هو أحد مؤسسي النهضة الصحفية في البلاد العربية، وأحد أساطين رجال العلم والأدب، الذين يرجع إلى مؤلفاتهم ويحتج بآرائهم، وقد توفي سنة ١٩١٤، بعد أن ترك خلفه من التراث العلمي والأدبي ما يكفي لتسجيل اسمه في طليعة سجل المصلحين.
	شهداء العلم والغربةشهداء العلم والغربة: هم طائفة من شباب مصر سافروا لتلقي العلم في جامعات أوربا، فاصطدم القطار الذي يقلُّهم من أرض إيطاليا؛ فقتل أحد عشر طالبًا وجيء بهم إلى مصر، فاستقبلت جثثهم استقبالاً رهيبًا، فاشتركت في جنازتهم جميع طوائف البلاد، ومما كان يزيد الهول في هذا المصاب حدوثه والبلاد مشتعلة بثورتها في سنة ١٩٢٠.
	سعيد زغلول بكتفتَّح شباب سعيد بك زغلول عن رجولة ممتازة، وبشَّر طالعه عن طالع عظيم ولكنه لم يكد يؤتي ثمره حتى اقتطفه الموت، فقضى سنة ١٩٢٢ وكان خاله سعد باشا زغلول متبنيًا له.
	أمين بك الرافعيأمين بك الرافعي، كان كاتبًا سياسيًا عظيمًا، وكان في الصحفيين السياسيين يعدُّ مثالاً عاليًا، لطهارة الذمَّة، ونبل الغاية، ونزاهة الضمير، وله في تمسُّكه برأيه وصلابته على الحق الذي يعتقده مواقف تضحية، لا يصبر عليها إلا من وطَّن نفسه على احتمال جميع مكاره الحياة، وقد وقف حياته منذ نشأته على خدمة القضية المصرية، وظل مجاهدًا في سبيل استقلال مصر حتى مات في سنة ١٩٢٦.
	الشيخ سلامة حجازيبلغ الشيخ سلامة حجازي أعلى قمم المجد في فن الغناء والتمثيل في عصره، وقد رؤي أن يعترف له بهذا النبوغ اعترافًا عمليًا. فتألفت جماعة من أهل الفضل واتَّفقوا على نقل جثمانه إلى ضريح يتناسب وهذا التقدير، ورأوا من أفضل الوسائل لهذه الغاية أن يقيموا حفلة تذكارية تمجيداً الذكرى الفقيد، وتم لهم ذلك، وأقيمت الحفلة في شهر ديسمبر سنة ١٩٣١ وأنشدت فيها هذه القصيدة العصماء.
	أدهم باشاأدهم باشا: هو القائد التركي الذي اشتهر في الحروب العثمانية اليونانية.
	عثمان باشا الغازيهو قائد تركي كبير، اشتهر في الحروب العثمانية الروسية.
	بطرس باشا غاليبطرس باشا غالي، كان رئيس الوزارة المصرية في أيام حكم الخديو عباس الثاني، وقد اغتاله إبراهيم الورداني في سنة ١٩١٠ لأسباب سياسية.
	يبكي والدتهنظم أمير الشعراء هذه المرثية الرائعة، على إثر إعلان الهدنة، وهو في منفاه في الأندلس سنة ١٩١٨؛ إذ كان يعلل النفس بالعودة إلى الوطن العزيز ولقاء آله، وفي مقدمتهم والدته الحبيبة، ولكنه ما كاد يتحدَّث إلى نفسه بهذا الأمل المرموق، حتى وافاه البرق بنعيها، فأثَّر هذا المصاب الجسيم في نفسه تأثيرًا بالغًا، ولم تمضِ ساعة حتى كتب هذه المرثية، وقد قيل إنه من فرط تأثره بها تحاشى أن ينظر إليها بعد، فبقيت مستورة ضمن أوراقه الخاصة، حتى نُشِرَت في الصحف غداة وفاته رحمه الله.
	الملك حسينهو ملك الحجاز الحسين بن علي، زعيم الحركة العربية في طلب تحرير أصقاع الجزيرة من حكم الأتراك، وقد توفي سنة ١٩٣١ ودُفِنَ بالقدس الشريف.
	يرثي أباهنظم هذه القصيدة حوالي سنة ١٨٩٧ يرثي بها والده الطيب الذكر المرحوم علي بك شوقي رحمه الله.
	مصطفى كامل باشاهو الزعيم الخالد الذكر مصطفى كامل باشا مؤسس الحزب الوطني، وقد توفي سنة ١٩٠٨.
	حسن بك أنورالمرحوم حسن بك أنور: أحد الأعضاء المؤسسين لنادي الموسيقى الشرقي، وكان من الأصدقاء المقرَّبين لأمير الشعراء، وقد توفي سنة ١٩٣٠.
	أم المحسنينأم المحسنين: هي والدة سمو الخديو عباس باشا الثاني، وقد توفيت بالآستانة سنة ١٩٣١.
	الدكتور أحمد فؤادكان الدكتور أحمد فؤاد مثالاً نادرًا من أمثلة حسن الخلق، ونابغة من نوابغ الطب المعدودين، وقد توفي سنة ١٩٣١.
	نجل إمام اليمنهو الأمير سيف نجل الإمام يحيى، وقد توفي غرقًا وهو يحاول إنقاذ رفيق له من الغرق سنة ١٩٣٣.
	عبد الله بك الطويرالمرحوم عبد الله بك الطوير، كان أحد رجال القانون في مصر، وقد توفي سنة ١٩١٥.
	سعد باشا زغلولزعيم مصر الخالد سعد باشا زغلول المتوفى سنة ١٩٢٧.
	الشاعر الموسيقي فردىالشاعر الموسيقي فردي أحد أعلام إيطاليا العالميين، وقد توفي سنة ١٩٠١.
	إسماعيل أباظة باشاإسماعيل أباظة باشا: أحد سراة الزعماء في البلاد المصرية، كان صاحب الصوت المتبوع في الجمعية التشريعية، وقد توفي سنة ١٩٢٧ بعد أن ترك خلفه تاريخاً حافلاً بالمواقف الوطنية المحمودة.
	علي بهجترثى أمير البيان «أحمد شوقي» فقيد العلم والعاديات المغفور له «علي بهجت» بهذه اليتيمة العصماء التي قيلت في حفلة تأبينه، وهي كما يراها القارئ الكريم، أخذة من أخذ السحر ومعجزة من معجزات الشعر (نُشِرَت بجريدة الأخبار بتاريخ ١٠ مايو سنة ١٩٢٤).
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